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Situering
Het opleidingsonderdeel ‘Praktijktheorie en stage’ situeert zich in het
schakelprogramma voor de sociaal werk (slechts een beperkt aantal studenten moet
stage volgen, niet de bachelors sociaal werk en orthopedagogiek). De stage is vooral
bedoeld om concreter inzicht te verwerven in het sociaalpedagogisch perspectief op
sociaal werk.

Inhoud
Het opleidingsonderdeel werd praktijktheorie en stage genoemd. Deze koppeling
verwijst naar de invalshoek van waaruit naar de stage gekeken wordt. Het gaat niet
enkel om het oefenen van ‘professionele vaardigheden’. Het gaat uitdrukkelijk ook om
de terugkoppeling vanuit de stagepraktijk naar de theorievorming die aangereikt wordt
in de opleiding. Deze wisselwerking tussen theorievorming en praktijkervaring is
essentieel in ons stageconcept. Ze verbindt de stage met het geheel van de opleiding.
Deze verbinding ligt op het niveau van de uitgangspunten van sociaal werk en op het
niveau van de professionaliteitsbenadering.
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Een pedagogische vraagstelling uitwerken: het groeien naar een duidelijk
geëxpliciteerde onderzoeksvraagstelling voor een praktijkonderzoek.
Het praktijkonderzoek zowel maatschappelijk als wetenschappelijk kunnen kaderen.
In dialoog kunnen treden met de sociale praktijk en onderzoeksresultaten kunnen
communiceren naar de praktijk.
Relatie met agogische theorievorming kunnen uitwerken.

Creditcontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via creditcontract gevolgd worden
Examencontractvoorwaarde
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Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Microteaching, stage
Leermateriaal
Geraamde totaalprijs: 50 EUR
In afstemming op de stage-vraagstelling

Referenties
In afstemming op de stage-vraagstelling

Vakinhoudelijke studiebegeleiding
• Interactieve ondersteuning via Ufora.
• Op afspraak
• Feedbackmomenten

Evaluatiemomenten
niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Gedragsevaluatie op de werkvloer, verslag
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is enkel mogelijk in gewijzigde vorm
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Feedback bij de niet-periodegebonden evaluatie:
op basis van een individueel feedbackgesprek op afspraak

Eindscoreberekening
De evaluatie is gebaseerd op de sociaal werkactiviteiten, de houding/attitudes van de
stagiair, de activiteiten gerelateerd aan de keuze van het stagethema (project) –
permanente evaluatie + evaluatie via eindpresentatie van de stage en het project
portfolio.
Wanneer men niet deelneemt aan de evaluatie van één of meer onderdelen kan men
niet meer slagen voor het geheel van het opleidingsonderdeel en wordt het eindcijfer
teruggebracht tot het hoogste niet-delibereerbare cijfer (7/20) indien het eindcijfer hoger
ligt.
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