Waar kom je terecht vanuit de opleiding

SOCIAAL WERK
DOELGROEPEN & SECTOREN VAN TEWERKSTELLING
ALGEMENE SOCIALE
DIENSTVERLENING

JEUGDHULPVERLENING &
JONGEREN

Algemeen welzijnswerk,
OCMW, thuislozenzorg,
herstelbemiddeling, wijkwerking,
dader-slachtoffer bemiddeling …

Bijzondere jeugdzorg, voorzieningen,
jongerenadviescentra, jeugd(welzijns)werk,
jeugdopbouwwerk,
woonbegeleiding van jongeren,
sociale dienst van gerechtelijke jeugdhulp,
publieke jeugdinstellingen …

GEESTELIJKE
GEZONDHEIDSZORG

KINDEREN &
GEZINNEN

ANDERE

Centra voor geestelijke gezondheidszorg, initiatieven beschut wonen,
psychiatrische centra,
centra voor psychosociale revalidatie,
verslavingszorg, aanloophuizen …

Contextbegeleiding, gezinsbegeleiding,
Kind & Gezin, Huis van het Kind,
kinderopvang, spelotheek, centra voor
integrale gezinszorg, bezoekruimtes,
kinderbijslagfonds …

OVERHEID

WERKLOOSHEID &
TEWERKSTELLING

ONDERWIJS
Lager onderwijs
Buitengewoon lager onderwijs
Buitengewoon secundair onderwijs
Hogescholen
Universiteiten
Overige onderwijsvormen
Leerkracht, lector, trajectbegeleider, zorgcoördinator,
leerlingenbegeleider, educatief medewerker,
doctoraatsstudent, wetenschappelijk medewerker …

Provinciale diensten, Vlaamse
Gemeenschap en Federale
overheidsdiensten gerelateerd aan
het welzijns- en gezondheidswerk

Ouderenzorg
Personen met een beperking
Huisvesting
Samenlevingsopbouw
(Kans)armoede
Etnisch-culturele minderheden
Rechtshulp & justitie
Thuiszorg
Lichamelijke gezondheidszorg
Relaties en seksualiteit …

Vakbonden, centra voor basiseducatie,
VDAB, werkwinkels, arbeidszorg,
loopbaanbegeleiding,
Human Resources Management (HRM) …

ALUMNI AAN HET WOORD
De opleiding heeft me vooral een stevige basis gegeven om met een (theoretische) rugzak de
praktijkwereld in te trekken. De job zelf heb ik gaandeweg geleerd, maar door de leerhouding,
attitude en kritische reflectie waar we in de opleiding door doordrongen werden, sta je toch niet
onvoorbereid aan de start. Tot op de dag van vandaag werkt de opleiding door in hoe ik in mijn job
sta, als coördinator van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden.

Na al een professionele bacheloropleiding te hebben gevolgd verruimde de opleiding mijn referentiekader op theoretisch
vlak. Op praktisch vlak gaven het projectwerk en de stages een realistische voorbereiding als instap in het werkveld.

De opleiding Sociaal werk gaf me een bredere kijk op hoe onze samenleving werkt (en niet werkt) en
ook kaders om op die manier aan de slag te gaan binnen het brede veld van welzijn en gezondheid.
Wat me steeds zal bijblijven is het belang dat gehecht wordt aan het steeds opnieuw in vraag stellen
van wat we doen (niet alleen of we wat we doen we wel goed doen maar ook of we wel het goede
doen) en ook het belang van de signaalfunctie die we in het sociaal werk duidelijk als opdracht
hebben.

Mijn opleiding Sociaal werk was bepalend voor de wijze waarop ik risico's en problemen
vanuit verschillende paradigma's bekijk alvorens maatregelen voor te stellen.
Vooral het onderzoeksproces, de brede kijk en het centraal stellen van de mens in alle aspecten
is wat ik heb geleerd.

,

Mijn opleiding is richtinggevend geweest in mijn kijk op de samenleving. Met open vizier kijken naar
mensen is heel belangrijk om iedereen evenveel kans te geven en open te staan voor mensen die het
iets moeilijker hebben, zonder vooroordelen.
Bovendien heeft door de mogelijkheid om tijdens de opleiding kennis te maken met het werkveld. De
keuzevakken, zoals management, maakten het mogelijk om het brede werkveld waar je terecht kan als
sociaal agoog af te bakenen.

Mijn opleiding was absoluut een goede voorbereiding op
mijn huidige job. In de opleiding leerden we met een
kritische blik te kijken naar sociaal beleid en praktijk en
maatschappelijke tendensen.
Ik heb het ervaren als een brede opleiding waarmee je in
diverse sectoren aan de slag kunt. De projectwerking en
het schrijven van papers waren zeker ook een pluspunt
voor mijn latere jobs.

Mijn opleiding heeft ervoor gezorgd dat ik relevante referentie-kaders meekreeg. Ook kreeg ik
een ruime kijk op het veld van welzijnsvoorzieningen en sociaal-cultureel werk. Door de vrije
keuze van stage en masterproef heb ik me kunnen verdiepen in een welbepaalde sector en die
zaken waren rechtstreeks bruikbaar in mijn huidige job, waarbij ik vorming geef aan
professionelen in de kinderopvang.
De opleiding was essentieel voor mijn huidige job als stafmedewerker in het OCMW. De
inzichten omtrent het recht op maatschappelijke dienstverlening en mensenrechten zijn
richtinggevend binnen mijn huidig werk. Ook het permanent nadenken en in twijfel trekken
waar je mee bezig bent is iets wat ik dagelijks meeneem uit de opleiding.

