Verkort traject SOCIAAL WERK na het behalen van de academische bachelor of master in
de criminologische wetenschappen (DAGONDERWIJS)
⌦ Totale studieomvang: 98 studiepunten
⌦ Minimale studieduur: 2 jaar
⌦ Het uitgetekende traject is een voorstel van traject dat de opgegeven minimale studieduur enkel garandeert in
het geval van een instap bij het begin van het academiejaar én in het scenario dat alle opleidingsonderdelen
van academiejaar 1 worden opgenomen én verworven. Elke afwijking kan gevolgen hebben voor de
studieduur.
⌦ Voor Beroepsethisch handelen, Stage 2 en de opleidingsonderdelen van de Verdiepende module worden de
geldende volgtijdelijkheidsregels strikt afgedwongen (= deze OLODs zijn toegankelijk na verwerven van 113
van de 120 studiepunten van het 1ste en 2de modeltraject; EVKs tellen mee als verworven studiepunten).
⌦ Een instap in het tweede semester is niet mogelijk voor dit verkorte traject.

Opleidingsonderdeel

Semester

Studiepunten Modeltraject

Studie van sociaal werk

1

5

1

Keuzemodule actuele methodieken in sociaal werk

1

6

2

Bestuur, beleid en organisatie van het werkveld

1

6

2

Sociaal werk en sociale rechtvaardigheid

1

5

2

Totale studieomvang semester 1 = 22 STP
Gespreksmodellen

2

3

2

Stage 1

J

18

2

Sociaal werk interventies

2

4

2

Totale studieomvang semester 2 = 25 STP
Opleidingsonderdeel

Semester

Studiepunten Modeltraject

Beroepsethisch handelen (VOLGTIJDELIJKHEID)

1

3

3

Stage 2 (VOLGTIJDELIJKHEID)

1

24

3

Totale studieomvang semester 3 = 27 STP
Project actuele ontwikkelingen sociaal werk

2

4

3

Verdiepende module* (VOLGTIJDELIJKHEID)

2

20

3

Totale studieomvang semester 4 = 24 STP

* Verdiepende module te kiezen uit één van onderstaande zes mogelijkheden (De module sociaal werk in de
forensische context is niet toegankelijk voor afgestudeerde bachelors/masters in de criminologische wetenschappen):
1. Sociaal werk in de lokale samenleving
2. Sociaal werk in de culturele context
3. Sociaal werk in de arbeidscontext
4. Sociaal werk in de gezondheidscontext
5. Sociaal werk in de internationale context
6. Sociaal werk in de opvoedingscontext
Meer info over de modules op https://www.hogent.be/opleidingen/bachelors/sociaal-werk/ en http://ects.hogent.be

