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WAT VINDEN ONZE STUDENTEN, AMBASSADEURS 
EN ALUMNI VAN DEZE OPLEIDING?

AR: Afstudeerrichting

Professionele bachelor Sociaal werk

PERSONEELSWERK (AR)

JIJ WIL …
• Met mensen werken, goed luisteren en 

vertrouwen tonen. 
• Mensen helpen met het inzetten en 

stretchen van hun talenten. 
• Je engagement inzetten zodat mensen 

zich goed voelen op het werk.
• Je inzetten voor het recht van mensen 

op een goede job door ze juist te 
oriënteren en te coachen.

• Zorg bieden aan mensen in kwetsbare 
situaties. 

• De samenleving veranderen door 
mensen in beweging te brengen. 

JOUW OPLEIDING
• Je stapt in een sociaal avontuur van 
 3 jaar (180 SP). 
• Vanaf dag één werk je aan jouw 

vorming als toekomstig sociaal werker 
en ben je je bewust van je rol en 
verantwoordelijkheden in relatie 

 tot je cliënt.
• Onze opleiding biedt je uniek 

praktijkgericht onderwijs met een 
evenwichtige dosis theoretische kennis. 
Door middel van stage zet je jouw 
kennis om naar de praktijk! 

• We begeleiden je intensief tijdens de 
lessen, op stage of bij projecten. 

• Je leert omgaan met cliënten/
medewerkers en hun directe omgeving. 
Er komen uiteenlopende hulpvragen 
aan bod binnen de verschillende 
domeinen van HR: werving & selectie, 
mentaal welzijn op het werk, ...

• Bij de start van de opleiding kies je voor 
de afstudeerrichting Maatschappelijk 
werk of Personeelswerk. Weet je het 

nog niet? Geen zorgen, want je maakt 
je definitieve keuze pas bij aanvang van 
het tweede jaar.

• Binnen de afstudeerrichting Personeels-
werk evolueer je tot specialist in Human 
Resources Management. Je leert de 
verwachtingen van werknemers en 
organisaties afstemmen op elkaar. Dit 
alles zonder het evenwicht tussen de 
sociale en economische doelen uit het 
oog te verliezen. 

• Verleg je grenzen letterlijk en figuurlijk! 
Neem bijvoorbeeld deel aan ons 
uitdagend internationaal aanbod. 

NET DAT TIKKELTJE MEER
• Deze opleiding is uniek in Limburg. 

Dit maakt van jou een zeer interessant 
profiel op de arbeidsmarkt! 

• Stageplaatsen in overvloed dankzij ons 
ruim PXL-netwerk. 

• Met ons diploma Sociaal werk ben je 
breed inzetbaar in onze samenleving. 
Werkgelegenheid is dus verzekerd. 

• Specialisatie is de sleutel tot succes! 
Na deze opleiding kan je je verder 
professionaliseren dankzij tal van 
vervolgtrajecten en postgraduaten 
gelinkt aan je vooropleiding.

• Binnen deze opleiding besteden we 
veel aandacht aan onderzoek om 
sociale uitdagingen aan te pakken. 
We werken daarom nauw samen 
met PXL-Social Work Research. Dit 
expertisecentrum wil professionals 
uit het sociaal-agogisch werk 
ondersteunen en hun beroepspraktijk 
verbeteren via beleidsondersteunend, 
innovatie- en effectiviteitsonderzoek.

• Onze lectoren staan met beide voeten 
in het werkveld en zijn op het toppunt 
van hun kunnen. Ze delen met veel 
passie en overtuiging hun kennis met 
de studenten.

JOUW TOEKOMST
• Ga aan de slag als sociaal werker 

in verschillende organisaties en 
sectoren, gaande van uitzendsector, 
personeelsdiensten, vakbonden, 
VDAB, RVA, gezondheidszorg, 
overheidsdiensten, Bijzondere 
Jeugdbijstand, gehandicaptenzorg, 
personeelsdiensten, seniorenwerking, 
justitiële sector, OCMW, CAW, …

• Leg je het graag uit en is voor de klas 
staan echt iets voor jou?  
Via de Educatieve bachelor secundair 
onderwijs kan je in 1 jaar (60 SP) het 
diploma van leraar behalen. 

• Wil je de schoolbanken verlaten met 
een masterdiploma op zak? Je kan een 
academische master behalen via een 
schakelprogramma. 

• Wil je een extra bacheloropleiding 
toevoegen aan jouw lijstje diploma’s? 
Je kan je specialiseren via volgende 
BanaBa: Geestelijke gezondheidszorg.

• Ook een postgraduaat is een 
interessante aanvulling op jouw cv! 
Denk maar aan de postgraduaten 
Educational needs, Auti-coach, 
Openbare besturen, HR voor KMO'S, 
Mentaal welzijn op het werk, ...

Overal waar mensen werken, wonen en leven, spelen sociaal werkers een cruciale rol. Met een professionele bachelor 
Sociaal werk kan je dus in heel wat sectoren aan de slag: uitzendsector, personeelsdienst, vakbond, RVA, VDAB, 
bedrijven, … en zoveel meer! Wil jij ook het verschil maken? Werk je graag samen aan welzijn? Dan is deze opleiding 
zeker iets voor jou! We coachen je in je ontwikkeling tot (zelf)kritische en gepassioneerde professional met een 
internationale blik op mens en samenleving. Een gebalanceerde mix van theorie en praktijk is volgens ons de perfecte 
cocktail van samen denken, doen, durven en beleven. 
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AFKORTINGEN BIJ TABELLEN: 
∞  SP: studiepunten, 1 studiepunt = 25-30 uren studietijd  

(contacturen, begeleide zelfstudie, zelfstudie, examen afleggen)
∞  SEM: semester

Tabellen onder voorbehoud van wijzigingen.

OPLEIDINGSJAAR 2

OPLEIDINGSONDERDEEL SP SEM

Mijn professionele identiteit 2 4 jaar

Sociaal werk in internationaal perspectief 3 1

Sociaal-economisch perspectief 3 2

Sociaal recht 1 3 1

Sociaal recht 2 5 2

Praktijkgericht onderzoek 2 4 jaar

TOTAAL 22

OPLEIDINGSJAAR 2 - AFSTUDEERRICHTING PERSONEELSWERK

OPLEIDINGSONDERDEEL SP SEM

Integraal sociaal werk 3: de HR-professional in ontwikkeling 
(incl. stage)

15 1

Integraal sociaal werk 4: projectwerk HR 5 2

Sociaal methodisch werken: verdiepen en verbreden 3 1

Sociaal methodisch werken: de werknemer in 
ontwikkeling

5 2

Personeelsadministratie 3 1

Arbeidssociologie 3 1

Organisatiepsychologie 4 2

TOTAAL 38

OPLEIDINGSJAAR 3

OPLEIDINGSONDERDEEL SP SEM

Integraal sociaal werk 5: de professionele personeelswerker 6 1

Stage personeelswerk 24 2

Human resources management 5 1

Methodisch werken: human resources in practice 4 1

Recht voor de personeelswerker 6 1

Compensations & benefits 3 1

Praktijkgericht onderzoek voor de personeelswerker 5 1

Bachelorproef personeelswerk 7 jaar

TOTAAL 60

OPLEIDINGSJAAR 1

OPLEIDINGSONDERDEEL SP SEM

Mijn professionele identiteit 1 5 jaar

Gespreks- en rapportagetechnieken 9 jaar

Sociaal methodisch werken: procesmodellen en 
werkinstrumenten

3 1

Sociaal methodisch werken: social casework and human 
resources basics

5 2

Verkennen van het werkveld 1 4 1

Publiek recht 3 1

De burger en het recht 3 2

Sociologisch perspectief 1 3 1

Psychologisch perspectief 1 3 1

Economisch perspectief 3 1

Praktijkgericht onderzoek 1 3 2

TOTAAL 44

OPLEIDINGSJAAR 1 - AFSTUDEERRICHTING PERSONEELSWERK

OPLEIDINGSONDERDEEL SP SEM

Integraal sociaal werk 1: exploratie HR 6 1

Integraal sociaal werk 2: interpretatie HR 6 2

Verkennen van het werkveld 2 4 2

TOTAAL 16

MOGELIJKE STUDIEVORMEN

  Dagonderwijs (voltijds)

 Dagonderwijs (deeltijds)

  Verkorte opleiding

ACADEMISCHE KALENDER (SCHEMA ONDER VOORBEHOUD VAN WIJZIGINGEN)

SEP OKT NOV DEC JAN FEB MA APR MEI JUN JUL
18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1

OJ1 Les V Les V Les Ex LV Les V Les Ex D V

OJ2 Les V Ex Stage V Stage LV Les V Les Ex D V

OJ3 Les V Les V Les Ex LV Stage V Stage en BP P/V D V

  Les = Project, labo, kennisoverdracht, ...
  Ex = Examens 

  V = Vakantie
  LV = Lesvrije week

  D = Deliberatieweek
  Stage en Bachelorproef

  P/V = Presentatie/Verdediging
       OJ = Opleidingsjaar
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