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ALGEMEEN DIRECTEUR
Hogeschool PXL is een warme en kwaliteitsvolle hogeschool: on-
dernemend, netwerkend, onderzoekend, dienstverlenend, kwali-
teitsvol, internationaal, democratisch en succesvol.
 
Wij zijn de grootste hogeschool in onze provincie en hebben alles 
in ons aanbod waardoor we multidisciplinair ongelofelijk veel troe-
ven hebben. Ons credo is ‘vlot serieus’: we zijn vlot en eigentijds 
in de omgang, maar bloedserieus wanneer het gaat over de kwali-
teit van onze opleidingen. Hogeschool PXL heeft sterke roots in de 
provincie en een ruime blik op de wereld.
 
We hopen dat je in onze hogeschool een opleiding vindt en wen-
sen je heel veel studiesucces!

BEN LAMBRECHTS
algemeen directeur

DEPARTEMENTSHOOFD
Het sociaal werk gaat fundamenteel over welzijn. Het wil de mo-
gelijkheden van mensen in verschillende situaties versterken. Het 
zorgt er voor dat mensen datgene waar ze recht op hebben ook 
daadwerkelijk kunnen verwerven. Hierbij gaat het uit van de krach-
ten van mensen. Sociaal werk zet mensen ook aan tot maatschap-
pelijke participatie, het verbindt mensen met elkaar en met de 
samenleving. Sociaal werk bestrijdt maatschappelijke ongelijkheid 
en uitbuiting en zet in op verandering. Dit is het vertrekpunt voor 
onze maatschappelijk assistenten: werken aan een rechtvaardige 
maatschappij waarin iedereen aan en tot zijn rechten kan komen.
In een veranderende samenleving houden geëngageerde maat-
schappelijk assistenten van vandaag en morgen permanent de 
vinger aan de pols. Hen voorbereiden op deze uitdagingen is de 
kerntaak van onze opleiding. In continue dialoog met alle partners 
zetten we in op de vorming van gepassioneerde professionals die 
interdisciplinair inzetbaar zijn in het brede spectrum van onze sa-
menleving. Samen zetten we de bakens uit. Zo spelen we in op 
de noden van onze samenleving én blijven we waakzaam voor de 
integratie van vernieuwende invalshoeken en methoden.

FILIP GIRALDO
departementshoofd

WELKOMSTWOORD
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DOELGROEP
Sociaal werk² is ontworpen op maat van 
onze toekomstige junior-collega’s voor wie 
een voltijdse dagopleiding in combinatie 
met een job niet tot de mogelijkheden be-
hoort.

Om toegelaten te worden tot dit program-
ma is een vooropleiding of ervaring in het 
sociale werkveld geen vereiste.

We verwachten wel dat je …
➤ voldoet aan de toelatingsvoorwaarden 

van het hoger onderwijs;
➤ minimum 80 uur per maand tewerkge-

steld bent. Dit kan zowel binnen als bui-
ten de sociale sector;

➤ voorafgaand aan je inschrijving een inta-
kegesprek houdt met o.m. de trajectbe-
geleider; 

➤ zelfstandig kan studeren en over vol-
doende basis digitale vaardigheden be-
schikt;

➤ minimum een halve dag per week be-
schikbaar bent voor contactonderwijs on 
campus of online (donderdagnamiddag  
en -avond). 

STUDIEDUUR
Het studieprogramma Sociaal werk² omvat 
een pakket van 180 studiepunten. Werkstu-
denten bieden we de mogelijkheid om dit 
modeltraject te spreiden over 8 semesters. 
Het aantal studiepunten per opleidingsjaar is 
ongeveer 45. 

Om de combinatie werken én studeren 
haalbaar te maken voorzien we een stage 
van minimaal 1 dag per week over de hele 
opleiding.

Een studieduurverkorting kan aangevraagd 
worden op basis van EVC (Elders Verworven 
Competenties – werkervaring e.a.) of EVK 
(Elders Verworven Kwalificaties – andere 
studiebewijzen). 

De EVC-procedure bestaat uit een moti-
verend schrijven, een intakeprocedure, het 
aantonen van competenties via een portfo-
lio, bijkomende testen en een evaluatiege-
sprek. Om deze kandidaten bij het opstellen 
van hun dossier voldoende ondersteuning 
te bieden, wordt voor hen een EVC-bege-
leider aangeduid.

Vrijstellingen op basis van EVK kunnen vanuit 
de opleiding goedgekeurd worden op basis 
van de ingeleverde diploma’s en/of getuig-
schriften van eerder gevolgde opleidingen.

Werken én studeren, een uitdagende puzzel die aan populariteit wint. Het vraagt 

echter flexibiliteit, planning en engagement van de verschillende actoren. In het 

kader van levenslang leren maakt PXL-People & Society het mogelijk om met 

Sociaal werk², de opleiding Sociaal werk voor werkstudenten, deze combinatie 

te realiseren en het bachelordiploma Sociaal werk, afstudeerrichting Maatschap-

pelijk werk, te behalen.

SOCIAAL WERK² … 
LEVENSLANG LEREN BIJ UITSTEK.
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Samen met de trajectbegeleider worden de 
mogelijkheden en het opleidingsprogram-
ma ‘op maat’ besproken tijdens het intake-
gesprek.

ORGANISATIE
Deze opleiding wordt in een specifiek traject 
georganiseerd. Uiteraard worden dezelfde 
competenties nagestreefd als in de reguliere 
opleiding tot bachelor in het Sociaal werk.

Ons opleidingsteam zet in op MiXed Learn-
ing, een evenwichtige combinatie tussen le-
ren on campus, online en op de stageplaats. 
We leggen zo de klemtoon op authentieke 
leersituaties én voorzien een groeipad in het 
afstandsleren. 



TRAJECT EN 
PROGRAMMA

LESMOMENTEN
De lesmomenten in de verschillende se-
mesters worden georganiseerd op donder-
dag tussen 13.30 en 21.30 u. Je dient je dus 
op donderdagnamiddag en -avond beschik-
baar te houden voor het contactonderwijs 
on campus of online.

STAGE
De stage, 105 dagen over het volledige  
studietraject, loop je bij organisaties in het 
sociale werkveld. Dit kan ook op de hui-
dige werkplek op voorwaarde dat het ta-
kenpakket aansluit bij de competenties die 
we verwachten van een toekomstig maat-
schappelijk werker. De stagebegeleider 
volgt je leerproces op en brengt tijdens een 
tussentijdse en eindevaluatie je vorderingen 
en werkpunten in kaart.

We verwachten een stagefrequentie van 
minimaal 1 dag (8 u.) per week. Tijdens het 
intakegesprek worden hierover praktische 
afspraken gemaakt in functie van je beschik-
baarheid en de mogelijkheden van de orga-
nisatie waar je stage zal lopen. 
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SOCIAAL WERK - MAATSCHAPPELIJK WERK
TRAJECT VOOR WERKSTUDENTEN

SEMESTER 1 

OPLEIDINGSONDERDEEL SP CU KO BKV ZS PERIODE(S)

Mijn professionele identiteit 1 5 32 8 24 108 jaar

Gespreks- en rapportagetechnieken 9 42 42 210 jaar

Sociaal methodisch werken: 
procesmodellen en werkinstrumenten 3 16 8 8 68 1

Verkennen van het werkveld 1 4 12 12 100 1

Publiek recht 3 10 10 74 1

Integraal sociaal werk 3 A: de professional in ontwikkeling 
(incl. stage) 10 6 6 156 118 jaar

TOTAAL 34 118 44 230 678

SEMESTER 2 

OPLEIDINGSONDERDEEL SP CU KO BKV ZS PERIODE(S)

Sociaal methodisch werken: 
social casework and human resources basics 5 22 22 118 2

Verkennen van het werkveld 2 4 12 12 100 2

De burger en het recht 3 10 10 74 2

TOTAAL 12 44 22 22 292

SEMESTER 3

OPLEIDINGSONDERDEEL SP CU KO BKV ZS PERIODE(S)

Integraal sociaal werk 1: exploratie 6 36 36 132 1

Integraal sociaal werk 3 B: 
de professional in ontwikkeling (incl. stage) 5 2 2 104 34 1

Sociaal methodisch werken: verdiepen en verbreden 1 3 10 6 4 74 1

Sociologisch perspectief 1 3 10 10 74 1

Psychologisch perspectief 1 3 10 10 74 1

Economisch perspectief 3 10 10 74 1

TOTAAL 23 78 38 144 462
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SEMESTER 5

OPLEIDINGSONDERDEEL SP CU KO BKV ZS PERIODE(S)

Mijn professionele identiteit 2 4 28 28 84 jaar

Sociologisch perspectief 2 3 10 10 74 1

Psychopathologisch perspectief 3 10 10 74 1

Sociaal werk in internationaal perspectief 3 6 6 78 1

Sociaal recht 1 3 12 12 72 1

Stage maatschappelijk werk 2 10 0 0 208 72 jaar

TOTAAL 26 66 38 236 454

SEMESTER 6

OPLEIDINGSONDERDEEL SP CU KO BKV ZS PERIODE(S)

Integraal sociaal werk 4: 
de professional in de samenleving 5 28 28 112 2

Sociaal-economisch perspectief 3 10 10 74 2

Sociaal recht 2 5 18 18 122 2

Praktijkgericht onderzoek 2 4 16 16 96 2

TOTAAL 17 72 28 44 404

Afkortingen bij tabellen:                                                                                                                             
SP: studiepunten 
CU: contacturen 
KO: kennisoverdracht 
BKV: begeleide kennisverwerking 
ZS: zelfstudie

Tabellen onder voorbehoud van wijzigingen

SEMESTER 4

OPLEIDINGSONDERDEEL SP CU KO BKV ZS PERIODE(S)

Integraal sociaal werk 2: interpretatie 6 26 26 142 2

Sociaal methodisch werken: verdiepen en verbreden 2 5 24 24 116 2

Psychologisch perspectief 2 4 12 12 100 2

Praktijkgericht onderzoek 1 3 12 12 72 2

Stage maatschappelijk werk 1 4 2 2 104 6 2

TOTAAL 22 76 14 166 436
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SEMESTER 7

OPLEIDINGSONDERDEEL SP CU KO BKV ZS PERIODE(S)

Recht en beleid in het maatschappelijk werk 5 14 14 126 1

Sociaal methodisch werken: geïntegreerd handelen 5 14 14 126 1

Praktijkgericht onderzoek voor de maatschappelijk werker 5 14 14 126 1

Stage maatschappelijk werk 3 10 2 2 208 70 jaar

TOTAAL 25 44 16 236 448

SEMESTER 8

OPLEIDINGSONDERDEEL SP CU KO BKV ZS PERIODE(S)

Werken in een interdisciplinaire context 4 12 12 112 2

Bachelorproef maatschappelijk werk 7 4 4 193 2

Gezinnen in transitie 5 14 14 126

Zorg en gezondheid 5 14 14 126

TOTAAL 21 44 28 16 557

Afkortingen bij tabellen:                                                                                                                              
SP: studiepunten 
CU: contacturen 
KO: kennisoverdracht 
BKV: begeleide kennisverwerking 
ZS: zelfstudie

Tabellen onder voorbehoud van wijzigingen
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INSCHRIJVINGEN
Na het intakegesprek met o.m. de trajectbe-
geleider kan je je via de website www.pxl.be 
voorinschrijven. 
Vervolgens ontvang je dan meer informatie 
over de stappen die je nog moet onderne-
men om je inschrijving te finaliseren.

Het studiegeld voor een academiejaar hangt 
af van het aantal studiepunten waarvoor je je 
inschrijft. Zo betaal je voor 60 studiepunten 
zonder studiefinanciering 1092,10 euro. 

PRAKTISCHE INFORMATIE

VLAAMS OPLEIDINGSVERLOF
Deze opleiding komt in aanmerking in het 
kader van het Vlaams opleidingsverlof (VOV).
Meer info: https://www.vlaanderen.be/op-
leidingsdatabank

TIJDSKREDIET
De opleiding komt in aanmerking voor tijds-
krediet. Je dient wel ingeschreven te zijn 
voor minstens 27 studiepunten.

OPLEIDINGSCHEQUES
Heb je nog geen diploma hoger onderwijs? 
Dan kan je voor deze opleiding wellicht ge-
bruik maken van de opleidingscheques voor 
werknemers. Meer info: https://www.vlaan-
deren.be/opleidingscheques-voor-werk-
nemers.

http://www.pxl.be
https://www.vlaanderen.be/opleidingsdatabank
https://www.vlaanderen.be/opleidingsdatabank
https://www.vlaanderen.be/opleidingscheques-voor-werknemers
https://www.vlaanderen.be/opleidingscheques-voor-werknemers
https://www.vlaanderen.be/opleidingscheques-voor-werknemers


MEER INFORMATIE

LIGGINGSPLAN CAMPUS
PXL-PEOPLE & SOCIETY
Campus Vildersstraat
Vildersstraat 5
3500 Hasselt
T 011 77 50 92

DEPARTEMENTSHOOFD
Filip Giraldo
filip.giraldo@pxl.be
T 011 77 50 91
GSM 0477 78 87 54

TRAJECTBEGELEIDER
KRISTEL MOONS
kristel.moons@pxl.be
T 011 77 53 16
https://afspraken.pxl.be

Eindhoven

Sint-Truiden
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DINSDAG 4 JULI 2023
van 15.00 - 20.00 uur

ZATERDAG 9 SEPTEMBER 2023
van 09.00 - 14.00 uur

INFODAGEN

ZATERDAG 11 MAART 2023
van 10.00 - 14.00 uur

ZATERDAG 22 APRIL 2023
van 10.00 - 14.00 uur

geaccrediteerde opleiding

mailto:filip.giraldo%40pxl.be?subject=
mailto:kristel.moons%40pxl.be?subject=
https://afspraken.pxl.be/

