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Welkom!
Heb je een hart voor anderen? Liggen gelijke kansen
en sociale rechtvaardigheid je nauw aan het hart? Kan
je mensen met je vlotte babbel op hun gemak stellen?
En wil je graag individueel met ze werken om hun
welzijn te verhogen en ze te helpen? Dan is de nieuwe
graduaatsopleiding Maatschappelijk Werk je op het lijf
geschreven.
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Werken voor en met mensen
Iets betekenen voor anderen: dat is je doel én
motivatie. Je maakt ze sterker en verbindt ze. Je
helpt ze, adviseert ze en zet ze op weg. De focus ligt
daarbij op de individuele cliënten en hun directe
omgeving. Het welzijn van deze mensen verhogen,
doe je niet uit de losse pols, maar op basis van
methoden en technieken. Die ‘basis’ krijg je
aangereikt doorheen deze brede opleiding. Theorie
kan niet ontbreken, maar de praktijk heeft duidelijk
het overwicht.
De graduaatsopleiding Maatschappelijk Werk richt
zich tot sociaal bewogen studenten: geëngageerde
jongeren met een passie voor hun medemensen.
Net als wij geloof je in gelijke kansen en (meer)
sociale rechtvaardigheid. We leiden je dan ook op
tot een kritische, betrokken maatschappelijk
werker die de rechten van zijn cliënten vooropstelt.
Tegelijk plaatsen we aan Howest twee specifieke
profielen centraal die in de meeste jobs als
maatschappelijk werker nodig zijn: psychosociaal
hulpverlener en sociaal-juridisch dienstverlener.
In beide rollen is individueel werken met mensen
het uitgangspunt. Om je te helpen om die
toekomstige cliënten vlot te kunnen ondersteunen
en in gesprekken snel hun vertrouwen te kunnen
winnen, besteden we ook veel aandacht aan het
versterken van je sociale en communicatieve
vaardigheden.
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“

Iets betekenen voor anderen.
Dat is je doel én motivatie als
maatschappelijk werker.

“

Leren door te doen
In deze opleiding leer je al doende. De praktijk en concrete
voorbeelden vormen altijd de aanzet voor de theorie, nog
meer dan in de bachelor Sociaal Werk. Van meet af aan kom
je in contact met potentiële doelgroepen. Meer dan de helft
van het programma bestaat uit ‘werkplekleren’. Je leert dus
van en met het werkveld. Je lost echte praktijkcasussen op,
de lesgevers hebben veel praktijkervaring en op je stageplaats
leer je ook in het echt. Afgestudeerd? Dan is de kans groot dat
je meteen aan de slag kan als wooncoach, in CAW’s of OCMW’s,
leefcoach, arbeidstrajectbegeleider, jongerencoach, … Als
expert in sociaal-juridische dienstverlening of psychosociaal
hulpverlenen kan je dus heel wat kanten uit.
Deze opleiding staat voor een persoonlijke aanpak, kleine
klasgroepen en een nauw contact tussen studenten en

lesgevers. Stap voor stap helpen we je om je plaats in de
sector te vinden. Met theorie, maar zeker ook met praktijk.
Veel praktijk. Werkplekleren en stage spelen een grote rol. In
het eerste semester verkennen we het werkveld en mogelijke
stageplaatsen in het domein van welzijn en gezondheid, in
semester 2 ga je een eerste keer op stage. Tijdens deze eerste
stage observeer je participatief en toon je engagement. In je
tweede jaar ga je nog een stap verder en draai je actief mee
op je stageplaats. Die kies je op basis van je eigen talenten
en interesses. Na twee (of drie) jaar ben je als afgestudeerd
maatschappelijk werker helemaal klaar om het werkveld
in te stappen. Kies je ervoor om de richting van je stage te
blijven volgen? Dan heb je nog een extra troef in handen op
de arbeidsmarkt.
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MA
STUDIEPROGRAM - 2022
2021

Tweejarig opleidingsprogramma

De opleiding bereidt je voor op twee specifieke profielen: sociaal-juridisch dienstverlener
en psychosociaal hulpverlener. Afhankelijk van je keuze voor het tweejarige of het
driejarige traject krijg je een specifiek studieprogramma voorgeschoteld.

Driejarig opleidingsprogramma

(30 SP/semester)

JAAR 1

JAAR 2

(±20 SP/semester)

JAAR 1

JAAR 2

JAAR 3

SEMESTER 1

SEMESTER 2

SEMESTER 3

SEMESTER 4

SEMESTER 1

SEMESTER 2

SEMESTER 3

SEMESTER 4

SEMESTER 5

SEMESTER 6

Werkveldverkenning (5 SP)

Engagement in het
maatschappelijk werk (8 SP)

MW@work 1 – partim
Blokstage 1 (12 SP)

MW@work 2 – partim
Blokstage 2 (15 SP)

Werkveldverkenning
(5 SP)

Engagement in het
maatschappelijk werk
(8 SP)

MW@work 1 – partim
Blokstage 1A (6 SP)

MW@work 1 – partim
Blokstage 1B (6 SP)

MW@work 2 – partim
Blokstage 2A (7 SP)

MW@work 2 – partim
Blokstage 2B (8 SP)

Reflectie en veerkracht 1 (3 SP)

Reflectie en veerkracht
1 (3 SP)

Sociale en creatieve
vaardigheden (3 SP)

Reflectie en veerkracht 2
(3 SP)

Mens en samenleving:
psychologie (3 SP)

Ethiek (3 SP)

MW@work 1 – partim Reflectie
en veerkracht 3 (3 SP)

Identiteit van het
maatschappelijk werk in
historisch kader (3 SP)

Actuele uitdagingen 1 (6 SP)

Actuele uitdagingen 2 (6 SP)

Sociale kaart (3 SP)

MW@work 2 – partim
Reflectie en veerkracht 4
(3 SP)

MW@work 1 – partim Reflectie en veerkracht 3
(3 SP)

Sociale en creatieve
vaardigheden (3 SP)

Reflectie en veerkracht
2 (3 SP)

Mens en samenleving:
psychologie (3 SP)

Ethiek (3 SP)

MW@work 2 – partim Reflectie en veerkracht 4
(3 SP)

Socialezekerheidsrecht
(3 SP)

Mens en samenleving:
sociologie (3 SP)

Actuele uitdagingen
1 (6 SP)

Actuele uitdagingen
2 (6 SP)

Toepassingen
socialezekerheidsrecht
(3 SP)

Deontologie (3 SP)

Schriftelijke en
mondelinge
communicatie 1 (3 SP)

Schriftelijke en
mondelinge
communicatie 2 (3 SP)

Identiteit van het
maatschappelijk werk
in historisch kader
(3 SP)

Organisatieleer (5 SP)

Maatschappelijk werk
methoden 1 (4 SP)

Maatschappelijk werk
methoden 2 (4 SP)

Werken met digitale
tools (3 SP)

Coachen en
bemiddelende
vaardigheden (4 SP)

Deontologie (3 SP)

Socialezekerheidsrecht (3 SP)

Mens en samenleving:
sociologie (3 SP)

Toepassingen
socialezekerheidsrecht (3 SP)

Coachen en bemiddelende
vaardigheden (4 SP)

Schriftelijke en mondelinge
communicatie 1 (3 SP)

Schriftelijke en mondelinge
communicatie 2 (3 SP)

Werken met digitale tools
(3 SP)

Organisatieleer (5 SP)

Maatschappelijk werk
methoden 1 (4 SP)

Maatschappelijk werk
methoden 2 (4 SP)

Rapporteren (3 SP)

Sociale kaart (3 SP)

Rapporteren (3 SP)

Programma onder voorbehoud
Programma onder voorbehoud

stage
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persoonlijke ontwikkeling

maatschappelijke context

professionele vaardigheden
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ZOG
EEN DAG IN HET

TWEE- OF
CT?
DRIEJARIG TRAJE

VAN MARLEILIEJKSWERKER
MAATSCHAPP

De graduaatsopleiding Maatschappelijk Werk kan je volgen in
2 jaar, 3 jaar of in een aangepast individueel traject. Gezien het
grote aantal stage-uren en de praktijkgerichte lessen, zit een week
al snel goed vol.

Waarom zou je kiezen voor
het driejarige traject?
Op het einde van het driejarige traject is het eindresultaat hetzelfde
als in het tweejarige traject: je diploma van gegradueerde in het
Maatschappelijk Werk. De weg ernaartoe verloopt echter iets
rustiger. De inhoud van beide trajecten komt exact overeen, maar
het ritme en sommige werkvormen zijn anders. Het ‘langere’
traject maakt de combinatie met werk en/of gezin beter haalbaar.

08:30u

10:00u

12:00u

Aankomst in de voorziening:
even de mails checken. Een
bezorgde ouder vraagt een
afspraak. Ik bel haar op.

Samen met een bewoner met
een verstandelijke beperking
en zijn ouders ga ik naar het
Vredegerecht.

Terug op de voorziening.
Even tijd nemen om samen
met de collega’s te lunchen.

Rustiger tempo
In het driejarige traject krijg je maar twee vaste dagen per week
les. De andere drie dagen kan je gebruiken om aan opdrachten te
werken, lessen te verwerken of misschien wel een studentenjob
te doen. Ook je stageperiodes zijn in het driejarige traject meer
gespreid en minder intensief. Je kiest zelf hoe je de vereiste stageuren spreidt over het semester. Je studeert dus aan een lager
tempo en je hebt meer ‘vrije’ dagen om je diploma te halen.
Zowel op campus als online
In het driejarige traject worden sommige inhouden ‘blended’
aangeboden. Dat betekent dat je voor sommige lessen naar de
campus komt, maar dat je andere leerstof thuis kan verwerken of
dat lessen online gegeven worden.
Wil je dus wat meer tijd voor je opleiding en zie je het wel zitten
om deels van thuis uit te studeren? Kies dan voor het traject in drie
jaar. Wist je trouwens dat ook nog andere aangepaste trajecten
mogelijk zijn? Bijvoorbeeld in vier jaar of helemaal individueel
afgestemd.

13:00u

16:30u

Ik krijg telefoon van een vader over
de toelage van de zorgverzekering
die nog niet betaald werd. Ik zal dit
uitzoeken. Er moet wat administratie
in orde gebracht worden.

De dag zit erop. Ik fiets naar
huis. Dat maakt het mogelijk
om de dag even op een rijtje
te zetten.
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ONZE TROEVEN
• Vanuit en met de praktijk: werkplekleren maakt meer dan
de helft van de opleiding uit. Ook de meeste lesgevers hebben
praktijkervaring in het werkveld.
• Specifieke focus op twee profielen: psychosociaal
hulpverlener en sociaal-juridisch dienstverlener.
• Veel stage: in je eerste stage (in het tweede semester) staat
je sociaal engagement centraal. In je stage in het tweede jaar
participeer je volop als toekomstig maatschappelijk werker.
• Persoonlijke begeleiding: aan Howest coachen de lesgevers
je persoonlijk, geven je individuele feedback en dragen met
concrete tips en praktijkgericht advies bij aan je groei als
maatschappelijk werker.
• Leren van en met elkaar: ‘klassiek’ lesgeven wordt in
dit graduaat vaak vervangen door ‘leren van en met je
medestudenten’.
• Digitale tools: In de opleiding verkennen we de
mogelijkheden van socials, games, e-mail en chat, maar ook
van innovaties als VR-brillen en Augmented Reality.
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WAAR KOM
T?
JE LATER TERECH
Je graduaatsdiploma Maatschappelijk Werk opent heel wat
deuren. Als onmiddellijk inzetbare beroepskracht is de kans
groot dat je meteen aan de slag kan. Het aantal vacatures
voor maatschappelijk werkers is de voorbije jaren enkel
toegenomen.
Concreet wacht je een toekomst als wooncoach,
thuislozenbegeleider, diversiteitsmedewerker,
jongerencoach (onder meer voor begeleid zelfstandig
wonen), arbeidstrajectbegeleider of in Centra voor
Algemeen Welzijnswerk (CAW), lokale dienstencentra of
OCMW’s.
Wist je trouwens dat we je niet alleen inhoudelijk
voorbereiden op een job? Tijdens je opleiding krijg je ook
sollicitatietraining om de arbeidsmarkt op te gaan. Jezelf
verkopen is nu eenmaal niet evident.
Verder studeren?
Heb je zin in meer? Dan is een upgrade naar de
bachelor Sociaal Werk mogelijk in 1,5 jaar.

AAN HET
WOORD

WERKVELD

BUSSCHE
JOHAN VANDENVERENIGING MIDWEST
DIENSTVERLENEN

DE

“Als coördinator Welzijn ondersteun ik lokale besturen, en dan
vooral OCMW’s. Daar zijn ook graduaten Maatschappelijk Werk aan
de slag. Stuk voor stuk zijn dat mensen met een hart voor andere
mensen (en iets minder voor bureauwerk). Ze kunnen goed luisteren,
staan dicht bij de mensen, leggen vlot contacten en gaan zo actief op
zoek naar oplossingen. Al deze vaardigheden komen uitgebreid aan
bod en worden ingeoefend in het graduaat Maatschappelijk Werk.
Ook alle theorie vertrekt er vanuit de praktijk. Deze opleiding is dus
een zeer goede basis om later in de openbare sector aan de slag te
gaan. “

WERKVELD

JOHN VERMOTDE DE PANNE
IN
HUIS VAN HET K

“Ieder jaar krijgt onze organisatie stagiairs over de vloer. Voor
ons levert dit altijd nieuwe inzichten op, voor de studenten zelf
is het een uitgelezen kans om de aangeleerde methodieken uit te
proberen in de praktijk. Ze ervaren ook hoe het is om in team te
werken. Van de studenten die bij ons aan de slag gaan, verwachten
we nieuwsgierigheid en honger om bij te leren. Hun enthousiasme
en engagement werken aanstekelijk. Vaak brengen ze ons ook in
contact met nieuwe evoluties binnen onze sector. Het nut van de
stage valt dus niet te onderschatten, en bij een goede match kan het
de perfecte springplank zijn naar een eerste job op de stageplaats.”
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CAMPUS
M
BRUGGE CENTRU

Je krijgt les in het historische
gebouw van Campus Brugge
Centrum. Die bevindt zich
vlak bij alles waar Brugge zo
bekend om is: de Reien, de
Grote Markt, de Burg of de
vele winkeltjes, cafeetjes en
koffiebars. Ook het station
ligt op wandelafstand. De
vlot bereikbare en mooie
locatie combineren we met
aangename leslokalen en
persoonlijke begeleiding.

WERKVELD

HULLE
NATHALIE VAN
IND & GEZIN
K

“Als maatschappelijk werker bij het agentschap Opgroeien van Kind
en Gezin versterk ik de maatschappelijke participatie van kinderen
en ouders in kwetsbare gezinnen. Die noem ik trouwens altijd ‘mijn’
gezinnen. Als maatschappelijk werker sta ik er namelijk zeer dicht
bij. Actief luisteren en inlevingsvermogen zijn dan ook belangrijk
in een job zoals die van mij. Je voelt goed aan wat de noden en
vragen zijn van de gezinnen, draagt ertoe bij dat ze zich begrepen
en erkend voelen, … Heb je een hart voor gezinnen? En wil je onze
missie #kansrijkopgroeien mee in de praktijk brengen? Dan word
je met je diploma Maatschappelijk Werk op zak later misschien wel
mijn collega.”

Pal in het centrum

BRUGGE,
DENTEN
U
T
S
R
O
O
V
D
A
T
S
TOP
Tijdens je opleiding deel je de stad met
toeristen uit alle hoeken van de wereld. Die
mix werkt perfect. Bovendien ligt alles op
wandelafstand. Bijpraten op een terrasje?
Uitgaan op de Eiermarkt? Sporten in het groen
tussen twee lessen door? Een film of optreden
meepikken? Of de toerist uithangen op de
Reien? In Brugge die scone kan het allemaal …

WERKVELD

ELE
ELS VANDECAST-TVELAANDEREN
ES
CAW NOORD-W

“Elk jaar opnieuw kijken we uit naar de start van een nieuwe
stageperiode. Samenwerken met enthousiaste, leergierige
hulpverleners is spe is boeiend én verrijkend. De kritische blik en
open vragen van de studenten dagen ons uit om stil te staan bij
onze aanpak en deze eventueel bij te sturen. De stagiairs zelf kunnen
dan weer leren van onze hulpverleners, elk met hun eigen expertise.
En ze kunnen de theorie in de praktijk brengen: cliëntgesprekken
bijwonen, overnemen en bespreken, aangeleerde methodieken
toepassen, ondersteunen van zaterdagbezoeken, … Voor ons zijn de
stages een wederzijdse leerkans die de kwaliteit van ons werk alleen
maar doet toenemen.”

VER
NOG VRAGEN O
?
DEZE OPLEIDING
Mail naar:
chris.mestdagh@howest.be

PUS EN
BEZOEK DE CAM MET DE OPLEIDING
MAAK KENNISOWEST.BE/KENNISMAKEN
WWW.H
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Sociaal Werk (bachelor)
Als sociaal werker kies je ervoor om met mensen te werken. Je helpt ze bij de
uitdagingen in hun leven, informeert en versterkt ze en draagt bij tot een
inclusieve en solidaire samenleving waar het voor iedereen goed is om te leven.
Ben je sociaal bewogen en gepassioneerd door mens en maatschappij? Dan is de
opleiding Sociaal Werk je op het lijf geschreven.

Ergotherapie (bachelor)
Werk je graag creatief en actief met mensen? Wil je samen op zoek gaan naar
oplossingen op maat voor wonen/zorgen, leren/werken en spelen/vrije tijd?
Dan is Ergotherapie iets voor jou! In deze opleiding word je een expert in het
begeleiden van kinderen, volwassenen en ouderen met fysieke, psychische of
cognitieve problemen.

Orthopedagogische Begeleiding (graduaat)
Wil je je later graag inzetten voor mensen met specifieke ondersteunings
behoeften, van pasgeborenen tot hoogbejaarden? In deze graduaatsopleiding
word je klaargestoomd tot opvoeder-begeleider van personen die door bijzondere
omstandigheden en beperkingen niet zelfstandig kunnen functioneren.

