Coaching

Leerkrediet

Docenten en medewerkers coachen
je door je studieparcours. De studie
loopbaancoördinator, ombuds, studentenbegeleider ... staan voor je klaar.
www.kdg.be/coaching

• Eerste keer hoger onderwijs?
Je krijgt 140 studiepunten = leerkrediet.
• Per vak zet je studiepunten in
(zie lessentabel).
• Geslaagd? Je verdient de studiepunten
terug, de eerste 60 zelfs dubbel.
• Deze bachelor telt 180 studiepunten.

Info op maat?
Mail mieke.wouters@kdg.be.
Stel je vraag, maak een afspraak. Welkom!

Infomomenten 2017
Zaterdag 11 maart van 10 tot 17 u.
Zaterdag 24 juni van 13 tot 17 u.
Donderdag 7 september van 17 tot 20 u.
Openlesdag 2017
Woensdag 22 maart van 14 tot 17 u.
Infomarkt 2017
Zaterdag 22 april van 11 tot 16 u.
(voor alle KdG-opleidingen)

Flex- t
trajec

Sociaal Werk
Professionele bachelor

www.kdg.be/leerkrediet

Liever vier jaar (in plaats van drie)? Dat kan!

Campus Zuid

www.kdg.be/sociaal-werk-flextraject

Brusselstraat 45, B-2018 ANTWERPEN
+32 3 613 13 13
info.sociaalwerk@kdg.be
kareldegrotehogeschool
#kdghogeschool
Gedrukt is gedrukt: aan deze folder
kunnen we geen letter meer veranderen.
Maar onze opleidingen staan niet stil.
For realtime info, check www.kdg.be.

www.kdg.be/infomomenten

Studiegeld
Inschrijvingsgeld, specifieke kosten per
opleiding, studiebeurzen?
www.kdg.be/studiegeld

Inschrijven
www.kdg.be/inschrijven

Verantwoordelijke uitgever: Veerle Hendrickx, Brusselstraat 45, B-2018 ANTWERPEN

Telkens op campus Zuid, Brusselstraat 45,
2018 Antwerpen.

Karel de Grote
Hogeschool

Sociaal Werk

Studieprogramma in vier academiejaren

Van student … tot professional

DEEL 1

Je wil als sociaal werker aan de slag maar je vindt de stap naar het hoger
onderwijs te groot? Of je kan studie en andere engagementen moeilijk
combineren, beheerst het Nederlands minder goed, hebt meer tijd nodig om de
leerstof te verwerken?
Wat de reden ook is, je kan deze professionele bachelor in een rustiger tempo
volgen: je spreidt je studie netjes over vier in plaats van drie jaar: 4 x 45 (in plaats
van 3 x 60) studiepunten. Minder opleidingsonderdelen per jaar, minder examens per
periode, dus meer tijd om ze te verwerken.
Check www.kdg.be/sociaal-werk voor gedetailleerde info over de inhoud en
toekomstmogelijkheden van de professionele bachelor Sociaal Werk, met Kunst- en
Cultuurbemiddeling, Maatschappelijk Werk, Personeelswerk, Sociaal-Cultureel
Werk en Maatschappelijke Advisering (Sociaal-Juridische Dienstverlening) als
afstudeerrichtingen. Je kiest je afstudeerrichting vanaf het tweede jaar (deeltraject).

OPLEIDINGSONDERDELEN

STP Periode

OPLEIDINGSONDERDELEN

Psychologie
5
1-2
Sociologie
5
1-2
Sociale realiteiten in de stad
3
3-4
Sociaal werk
3
1
Sociaal-wetenschappelijk
3
2
onderzoek
Sociaal-agogische vaardigheden
6
2-3
Wetenschappelijke vaardigheden
3
2-3
Beroepspraktijk 1 +
7 1-2-3-4
leertrajectbegeleiding
Filosofie
5
3-4
Politieke, sociale & culturele
5
3-4
geschiedenis
Totaal
45

Resterende 30 studiepunten van
de gekozen afstudeerrichting (2)
15 studiepunten uit de gekozen
afstudeerrichting, conceptuele
lijn (3)
Totaal

DEEL 2

DEEL 4

OPLEIDINGSONDERDELEN
Economie (1)
Inleiding recht (1)
Sociaal recht (1)
Diversiteit en armoede in de stad
(1)
Aangevuld met 30 studiepunten
uit de gekozen afstudeerrichting,
waaronder stage
(15 studiepunten) (2)
Totaal

Nieuwe campus!
Komt dat zien ... een hippe leer- en ontmoetingsplek om te studeren, te
oefenen, te chillen. Met zithoeken binnen en buiten (bijkletsen op het terras,
bijtanken in de koffiebar, hangplekjes voor pauzes). Ruimte voor beweging
(rep je naar de sporthal), en een heuse food market (lekker vers, biologisch en
lokaal), een thuis-campus en een plek voor jou op ’t Zuid: Brusselstraat 45,
www.kdg.be/campus-zuid.

DEEL 3

STP Periode
5
4
3

3-4
2-3
4

3

1

30

2

45

OPLEIDINGSONDERDELEN
Resterende 45 studiepunten van
de gekozen afstudeerrichting,
waaronder stage en
bachelorproef (3)
Totaal

STP Periode
30

1-3-4

15

1-2

45

STP Periode
45

45

1-3-4
1-2

