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1 Opleiding 

1.1 Relatie opleiding – referentiekader 

De opleiding Interculturele medewerker hoort thuis in het studiegebied PERSONENZORG. De 
basiscompetenties zijn gebaseerd op het beroepsprofiel ‘Interculturele Medewerker‘ dat door 
afgevaardigden van verschillende sectoren uit de gezondheidszorg en welzijnswerk is opgemaakt. 
(Ronde tafelconferentie – Brussel - maart 2009). 
 
Dit opleidingsprofiel vervangt het opleidingsprofiel HSTL Intercultureel Werk dat goedgekeurd werd op 
23 juni 1992.  
 
Het opportuniteitsonderzoek dat aan de ontwikkeling van dit opleidingsprofiel is voorafgegaan, toont 
duidelijk aan dat er in het sociaalagogisch werkveld een behoefte is aan interculturele medewerkers 
met een duidelijk profiel. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de dienst- en 
hulpverlening aan maatschappelijk kwetsbare groepen en etnisch-culturele minderheden. Dit 
onderzoek heeft tevens aangetoond dat de bestaande opleiding Intercultureel Werk moet worden 
herzien in functie van de ontwikkelingen in het werkveld en de ruimere samenleving. 
 
Door het opleidingsprofiel Interculturele medewerker af te stemmen op de andere 
opleidingsprofielen in het studiegebied PERSONENZORG wordt een horizontale doorstroming tussen 
deze opleidingen bevorderd. Dit houdt niet alleen in dat de cursisten in de loop van hun leertraject 
probleemloos kunnen overschakelen naar een andere opleidingen binnen dit studiegebied, maar 
maakt het tevens mogelijk dat een cursist via een relatief kort traject een bijkomend certificaat kan 
behalen en zo zijn kansen op de arbeidsmarkt verhoogt. 
 
Tevens wordt met deze opleiding gestreefd naar een verticale doorstroming naar hoger onderwijs 
door een goede basis te leggen voor voortgezette opleidingen in een sociaalagogische studierichting. 

1.2 Inhoud 

De interculturele medewerker heeft specifieke functies in een organisatie binnen de gezondheidszorg 
en het welzijnswerk. De kerntaak van een interculturele medewerker is de interactie, zowel op 
inhoudelijk als op relationeel vlak, tussen de cliënt en de beroepskrachten te ondersteunen en te 
verbeteren door als brug- en bemiddelingfiguur te functioneren.  
 
Daarnaast wordt van een interculturele medewerker verwacht dat hij: 

- de beroepskrachten ondersteunt bij het afstemmen van hun dienst- en hulpverlening aan de 
eigenheid van specifieke doelgroepen, zowel individueel als groep. 

- meewerkt aan het ontwikkelen van een activiteitenaanbod voor specifieke doelgroepen. 
- een bijdrage levert aan de interculturalisatie van de eigen organisatie en partnerorganisaties. 
- knelpunten, krachten en kansen in de hulpverlening aan maatschappelijk kwetsbare groepen 

en etnisch culturele minderheden signaleert. 
- meewerkt aan het bevorderen van de maatschappelijke emancipatie en participatie van 

specifieke doelgroepen.  
 
Tot slot moet de interculturele medewerker in staat zijn verantwoordelijkheid op te nemen voor de 
eigen professionalisering en de bereidheid tonen om ook na de opleiding zijn competenties verder te 
ontwikkelen. 
 
Op basis van deze taakomschrijving komen we tot de volgende clusters: 

- communiceren in werksituaties 
- omgaan met diversiteit 
- omgaan met informatie 
- werken met groepen 
- methodistagogisch handelen 
- kwaliteit en deskundigheid 
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- samenwerken. 
 
Na de opleiding kunnen uitbreidingsmodules gevolgd worden  zie 1.7. 

1.3 Certificering 

Elke module wordt bekrachtigd met een deelcertificaat. 

De opleiding leidt tot het certificaat INTERCULTURELE MEDEWERKER. Het certificaat van deze 
opleiding leidt in combinatie met het certificaat AANVULLENDE ALGEMENE VORMING tot het 
diploma secundair onderwijs. 

1.4 Niveau 

De opleiding situeert zich op het niveau secundair volwassenenonderwijs. 

1.5 Duur 

De opleiding Interculturele medewerker omvat in totaal 1220 lestijden. 

1.6 Plaats van de opleiding in het studiegebied 

Nr. Opleidingen Code Les- 
tijden 

Refe-
rentie-
kader 

Regle-
mente-
ring 

1 Begeleider in de kinderopvang BO PZ 108 1280 BP  
2 Begeleid(st)er buitenschoolse kinder-

opvang 
BO PZ 109 920 BP  

3 Jeugd- en gehandicaptenzorg BO PZ 101 1560 BP  
4 Tandartsassistent BO PZ 103 580 EBK  
5 Zorgkundige BO PZ 110 1450 BP KB 

12/01/ 
2006 

6 Logistiek assistent BO PZ 111 510 BP 

 
MB 
27/04/ 
2007 

7 Verzorgende BO PZ 112 1240 BP BVR 
18/07/ 
2008 

8 Interculturele medewerker  BO PZ 113 1220 Ronde-
tafelcon-
ferentie 
2009 

 

9 Begeleider-animator voor bejaarden BO PZ 001 1560 BP  
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1.7 Modules 

Naam Code  Lestijden 

Communicatietechnieken  M PZ 090 40  

Interculturele diversiteit M PZ 094 40  

Interculturele communicatie  M PZ 095 40  

Functionele informatieve vaardigheden M PZ 097 40  

Teamgericht samenwerken M PZ 098 40  

Deontologie en beroepsethiek M PZ 099 40  

Functioneel observeren M PZ 100 40  

Methodisch werken M PZ 101 40  

Methodisch handelen M PZ 102 40  

Groepsactiviteiten begeleiden M PZ 103 40  

Groepsprocessen begeleiden M PZ 104 40  

Teamondersteunend werken M PZ 105 40  

Cliëntgerichte begeleiding M PZ 106 40  

Empowermentgericht werken M PZ 107 40  

Kwaliteitszorg M PZ 108 40  

Organisatorische vaardigheden M PZ 109 40  

Professionaliteit en deskundigheid M PZ 110 40  

Seminarie M PZ 111 40  

Actuele tendensen in de welzijnszorg M PZ 112 40  

Methodische begeleiding IW M PZ 113 40  

Begeleide intervisie IW 1 M PZ 114 20  

Begeleide intervisie IW 2 M PZ 115 20  

Begeleide intervisie IW 3 M PZ 116 20  

Supervisie IW 1 M PZ 117 60  

Supervisie IW 2 M PZ 118 60  

Supervisie IW 3 M PZ 119 60  

Supervisie IW 4 M PZ 120 60  

Supervisie IW 5 M PZ 121 60  

Supervisie IW 6 M PZ 122 60  

UITBREIDINGSMODULES 

Leerstijlen en leerprocessen UM PZ G910 40 

Begeleiden van individuele leerprocessen UM PZ G911 40 

Begeleiden van leerprocessen bij personen met leer- of 
ontwikkelingsstoornissen 

UM PZ G912 40 

Gezinsgericht werken UM PZ G931 40 

Introductie gezinsbegeleiding UM PZ G932 80 

Omgaan met specifieke gezinssituaties   UM PZ G933 40 
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1.8 Leertraject 

Communicatietechnie

ken 

40

Interculturele 

diversiteit

40

Interculturele 

communicatie 

40

Functionele 

informatieve 

vaardigheden

Teamgericht 

samenwerken

40

Deontologie en 

beroepsethiek

40

Functioneel 

observeren

40

Methodisch werken

40

Methodisch handelen

40

Groepsactiviteiten 

begeleiden

40

Groepsprocessen 

begeleiden

40

Teamondersteunend 

werken

40

Cliëntgerichte 

begeleiding

40

Empowermentgericht 

werken

40

Kwaliteitszorg

40

Organisatorische 

vaardigheden

40

Professionaliteit en 

deskundigheid

40

Seminarie

40

Actuele tendensen in 

de welzijnszorg

40

Methodische 

begeleiding IW

40

Begeleide intervisie 

IW 1

20

Begeleide intervisie 

IW 2

20

Begeleide intervisie 

IW 3

20

Supervisie IW 1

60

Supervisie IW 2

60

Supervisie IW 3

60

Supervisie IW 4

60

Supervisie IW 5

60

Supervisie IW 6

60

40

Interculturele

medewerker

1220 Lt

Uitbreidingsmodules: zie volgende bladzijde 
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Leerstijlen en 

leerprocessen

40

Begeleiden 

van individuele 

leerprocessen

40

Begeleiden van 

leerprocessen 

bij personen met 

leer- of ontwikke-

lingsstoornissen

40

INTER-

CULTURELE 

MEDEWERKER

1220 LT

Gezinsgericht 

werken

40

Introductie 

gezinsbegeleiding

80

Omgaan 

met specifieke 

gezinssituaties

40
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1.9 Sleutelvaardigheden 

Sleutelvaardigheid Specificatie Code 

Assertiviteit In staat zijn eigen meningen en gevoelens te 
verwoorden en ervoor op te komen. 

SV03 
 

Contactvaardigheid In staat zijn om contacten te leggen en eventueel te 
onderhouden, ook in moeilijke situaties ( onder 
meer met mensen met verschillende opvattingen en 
achtergrond). 

SV06 

Empathie In staat zijn zich in te leven in iemands situatie, er 
begrip voor op te brengen en er tactvol mee om te 
gaan. 

SV11 

Flexibiliteit In staat zijn om zich aan te passen aan wijzigende 
omstandigheden, onder meer middelen, doelen, 
mensen en procedures. 

SV12 

Kritische ingesteldheid In staat zijn zichzelf en zijn omgeving in vraag te 
stellen, de waarde van een bewering of een feit, de 
haalbaarheid van een vooropgesteld doel te 
verifiëren, alvorens een stelling in te nemen.  

SV15 

Leergierigheid In staat zijn om actief te zoeken naar situaties om 
zijn competenties te verbreden en te verdiepen. 

SV19 

Loyauteit Blijk geven van sterke betrokkenheid op de 
organisatie en de regels en afspraken die er 
gelden. 

SV20 

Planmatig denken In staat zijn op methodische wijze over en opgave 
of een probleem te redeneren. 

SV22 

Resultaatgerichtheid In staat zijn binnen een bepaalde tijd een 
vooropgesteld resultaat te bereiken met in 
achtneming van gedefinieerde 
kwaliteitsstandaarden. 

SV 28 

Verantwoordelijkheidszin Aandacht hebben voor de consequenties van taak 
en beslissingen nemen op basis van mogelijke 
consequenties ervan. 

SV31 

Zelfstandigheid In staat zijn om zelfstandig zonder hulp of toezicht 
gedurende lange tijd aan een taak te werken. 

SV32 
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2 Basiscompetenties 

2.1 Opleiding 

2.1.1 Communiceren in werksituaties 

Code Basiscompetenties 

 De cursist kan 

PZ 113 BC 001 binnen de vereisten van zijn functie zowel mondeling als schriftelijk de 
Nederlandse taal gebruiken. 

PZ 113 BC 002 verschillende gespreksinterventies toepassen. 

PZ 113 BC 003 tussen communicatietechnieken, stijlen en abstractieniveaus schakelen. 

PZ 113 BC 004 in interactiesituaties rekening houden met de culturele gebondenheid van 
analoge taal. 

PZ 113 BC 005 responsief en authentiek communiceren. 

PZ 113 BC 006 over de eigen werkzaamheden rapporteren. 

PZ 113 BC 007 adequaat met feedback omgaan. 

PZ 113 BC 008 mondeling en schriftelijk rapporteren. 

PZ 113 BC 009 kennis over aspecten van menselijk gedrag uit gedrags-, socialisatie- en 
systeemtheorieën in de omgang met cliënten toepassen. 

PZ 113 BC 010 twee- en driegesprekken voeren. 

2.1.2 Omgaan met diversiteit 

Code Basiscompetenties 

 De cursist kan 

PZ 113 BC 011 culturele denkkaders, waardepatronen, normen en gewoontes, 
integratieprocessen naar beide partijen verhelderen en vertalen. 

PZ 113 BC 012 een analysekader om interculturele conflicten te begrijpen en te hanteren, 
effectief hanteren. 

PZ 113 BC 013 verbindend taalgebruik hanteren. 

PZ 113 BC 014 informatie over de culturele achtergronden en leefgewoonten van 
specifieke doelgroepen geven. 

PZ 113 BC 015 informatie over integratieprocessen geven. 

PZ 113 BC 016 beroepskrachten en cliënten tot een open en respectvolle houding ten 
aanzien van elkaar stimuleren. 

PZ 113 BC 017 beroepskrachten en cliënten in het omgaan met interculturele diversiteit 
ondersteunen. 

PZ 113 BC 018 cultureel bepaalde regels bij het omgaan met cliënten respecteren. 

PZ 113 BC 019 visueel materiaal om interculturaliteit zichtbaar te maken in de organisatie, 
aanwenden. 

PZ 113 BC 020 adequaat op discriminerende uitspraken en handelswijzen reageren. 

PZ 113 BC 021 medewerkers met de effecten van hun discriminerend gedrag 
confronteren. 

PZ 113 BC 022 culturele invloeden op de ontwikkeling van een groep onderkennen en 
hanteren. 

PZ 113 BC 023 een intercultureel gericht beleid binnen de eigen organisatie bevorderen. 

2.1.3 Omgaan met informatie 

Code Basiscompetenties 

 De cursist kan 

PZ 113 BC 024 om gegevens te verzamelen verschillende bronnen raadplegen. 

PZ 113 BC 025 informatie ordenen, analyseren en verwerken. 

PZ 113 BC 026 relevante softwareprogramma’s adequaat gebruiken. 

PZ 113 BC 027 bij het zoeken naar en het geven van informatie ICT functioneel hanteren. 
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PZ 113 BC 028 objectief, systematisch en doelgericht observeren. 

PZ 113 BC 029 observatiemethoden en technieken adequaat hanteren. 

PZ 113 BC 030 methoden en technieken voor behoeftepeilingen adequaat gebruiken. 

PZ 113 BC 031 een doelgroepenanalyse uitvoeren. 

PZ 113 BC 032 informatie over het dienst- en hulpverleningsaanbod geven. 

PZ 113 BC 033 de sociale kaart functioneel hanteren. 

PZ 113 BC 034 behoeften en krachten van de doelgroep signaleren. 

PZ 113 BC 035 knelpunten registreren. 

2.1.4 Werken met groepen 

Code Basiscompetenties 

 De cursist kan 

PZ 113 BC 036 een activiteitenaanbod, afgestemd op de behoeften en kenmerken van de 
doelgroep en in lijn met de doelstellingen van de organisatie mee 
uitwerken. 

PZ 113 BC 037 bij het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van groepsactiviteiten 
planmatig werken. 

PZ 113 BC 038 de keuze van activiteiten, methoden en technieken, materialen en 
middelen op specifieke doelgroepen afstemmen. 

PZ 113 BC 039 van methodieken, instructie- en demonstratiemateriaal adequaat gebruik 
maken. 

PZ 113 BC 040 meerdere activiteiten tot een samenhangend programma integreren. 

PZ 113 BC 041 aan het ontwikkelen van vormings- en voorlichtingsmateriaal meewerken. 

PZ 113 BC 042 bestaand vormings- en voorlichtingsmateriaal voor specifieke doelgroepen 
geschikt maken. 

PZ 113 BC 043 doelgroepgerichte wervingscampagnes mee uitwerken en uitvoeren. 

PZ 113 BC 044 potentiële deelnemers tot deelname aan activiteiten stimuleren en 
activeren. 

PZ 113 BC 045 groepsactiviteiten evalueren en bijsturen. 

PZ 113 BC 046 activiteiten ter bevordering van de maatschappelijke participatie van de 
doelgroep uitvoeren. 

PZ 113 BC 047 groepsprocessen aansturen en begeleiden. 

2.1.5 Methodisch-agogisch handelen 

Code Basiscompetenties 

 De cursist kan 

PZ 113 BC 048 vanuit de principes van de beroepsethiek handelen. 

PZ 113 BC 049 het beroepsgeheim hanteren. 

PZ 113 BC 050 betreffende ethische vragen en dilemma’s zorgvuldig handelen. 

PZ 113 BC 051 werkzaamheden binnen een aangereikt werkplan uitvoeren. 

PZ 113 BC 052 een volgorde voor de eigen werkzaamheden maken. 

PZ 113 BC 053 een begeleidingsplan volgens de fasen van het methodisch werken 
opmaken. 

PZ 113 BC 054 binnen de doelstellingen, visie en regels van een organisatie werken. 

PZ 113 BC 055 binnen de grenzen van eigen taken en bevoegdheden handelen. 

PZ 113 BC 056 vanuit de gedragscodes en richtlijnen van de organisatie werken. 

PZ 113 BC 057 met meervoudige partijdigheid omgaan. 

PZ 113 BC 058 in verband met een impliciete of expliciete hulpvraag met potentiële 
cliënten contacten leggen. 

PZ 113 BC 059 een gevoel van veiligheid en vertrouwen bij de cliënt stimuleren. 

PZ 113 BC 060 storingen in de relatie bespreekbaar maken. 

PZ 113 BC 061 de effecten van het eigen gedrag beoordelen. 

PZ 113 BC 062 het evenwicht tussen afstand en betrokkenheid bewaren. 

PZ 113 BC 063 de signalen van de cliënt tot een hulpvraag vertalen. 
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PZ 113 BC 064 de hulpvraag vanuit een agogisch, psychologisch of sociaal cultureel 
kader duiden. 

PZ 113 BC 065 samen met de cliënt de hulpvraag in doelen vertalen. 

PZ 113 BC 066 de cliënt in het bewustwordingsproces bijstaan. 

PZ 113 BC 067 rekening houdend met het cultureel gebonden referentiekader van de 
cliënt de cliënt emotionele ondersteuning bieden. 

PZ 113 BC 068 rekening houdend met de culturele eigenheid van de cliënt doorverwijzen. 

PZ 113 BC 069 de groeimogelijkheden en krachten van de doelgroep zichtbaar maken. 

PZ 113 BC 070 specifieke noden, behoeften en krachten naar concrete doelstellingen 
vertalen. 

PZ 113 BC 071 bij het concretiseren van de hulpvraag en het opmaken van het 
ondersteuningsplan beroepskrachten adviseren. 

PZ 113 BC 072 met de beroepskrachten het ondersteuningsplan evalueren en bijsturen. 

PZ 113 BC 073 over de gewenste benaderingswijze van de cliënt beroepskrachten 
adviseren. 

PZ 113 BC 074 beroepskrachten informeren over culturele verschillen in verwachtingen 
ten aanzien van eigen verantwoordelijkheden, hulp zoeken en 
professionele zorg. 

PZ 113 BC 075 beroepskrachten adviseren bij het afstemmen van de 
hulpverleningsstrategie aan de manier van hulp vragen en hulp gebruiken 
van specifieke doelgroepen. 

PZ 113 BC 076 samen met beroepskrachten een huisbezoek doen. 

PZ 113 BC 077 de belangen van specifieke doelgroepen in een hulpverleningsrelatie 
behartigen. 

PZ 113 BC 078 de cliënt stimuleren en activeren om eigen krachten in te zetten. 

PZ 113 BC 079 vanuit een duidelijke visie op het begeleidings- en emancipatieproces 
handelen. 

PZ 113 BC 080 vanuit het krachtenperspectief werken. 

PZ 113 BC 081 empowermentparadigma’s hanteren. 

PZ 113 BC 082 empowermentmethoden, technieken en instrumenten hanteren. 

PZ 113 BC 083 bij het activeren van de doelgroep tot maatschappelijke participatie om 
hun eigen situatie te verbeteren beroepskrachten ondersteunen. 

PZ 113 BC 084 de eigen organisatie motiveren om empowerend te werken. 

2.1.6 Kwaliteit en deskundigheid 

Code Basiscompetenties 

 De cursist kan 

PZ 113 BC 085 in een systeem van kwaliteitszorg participeren. 

PZ 113 BC 086 uitvoerende taken zodanig invullen dat de kwaliteit gewaarborgd wordt. 

PZ 113 BC 087 het eigen professioneel handelen aan de gestelde kwaliteitseisen toetsen. 

PZ 113 BC 088 het eigen functioneren bespreekbaar maken. 

PZ 113 BC 089 de eigen deskundigheid actief ontwikkelen. 

PZ 113 BC 090 aan de verbetering van de kwaliteit van de hulpverlening een bijdrage 
leveren. 

PZ 113 BC 091 het eigen levensverhaal een plaats geven. 

PZ 113 BC 092 aan het bevorderen van de toegankelijkheid van de dienst-, hulp- en 
zorgverlening voor specifieke doelgroepen meewerken. 

PZ 113 BC 093 aan het oplossen van knelpunten in de hulpverlening meewerken. 

PZ 113 BC 094 door middel van zelfreflectie en intervisie aan het eigen beroepsmatig 
handelen sturing geven. 

PZ 113 BC 095 actuele maatschappelijke thema’s en recente ontwikkelingen op het 
gebied van dienst- en hulpverlening aan specifieke doelgroepen opvolgen. 

PZ 113 BC 096 nieuwe inzichten, methodes en technieken in de dienst- en hulpverlening 
aan specifieke doelgroepen in het werkveld toepassen. 

PZ 113 BC 097 een persoonlijk ontwikkelingsplan opstellen. 

PZ 113 BC 098 ervaringen uit de praktijk in leervragen omzetten. 
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PZ 113 BC 099 positieve en negatieve leerervingen in nieuw handelen in de 
beroepspraktijk omzetten. 

PZ 113 BC 100 op basis van reflectie op vorderingen en belemmeringen in het eigen 
leerproces tot het formuleren van leerpunten komen. 

PZ 113 BC 101 ten behoeve van de eigen professionalisering het instrument supervisie 
gebruiken. 

2.1.7 Samenwerken 

Code Basiscompetenties 

 De cursist kan 

PZ 113 BC 102 constructief aan vergaderingen en teambesprekingen deelnemen. 

PZ 113 BC 103 eigen werkzaamheden met die van anderen afstemmen. 

PZ 113 BC 104 afspraken maken en nakomen. 

PZ 113 BC 105 aan collega’s advies vragen en geven. 

PZ 113 BC 106 de eigen bijdrage aan de samenwerking in het team bespreekbaar maken. 

PZ 113 BC 107 relevante contacten binnen en buiten de organisatie opbouwen en 
onderhouden. 

PZ 113 BC 108 netwerken met instellingen en organisaties die veel contact hebben met de 
doelgroep opbouwen. 

PZ 113 BC 109 eigen ervaringen en expertise met anderen delen. 

 

2.2 Uitbreidingsmodules 

2.2.1 Begeleiden van leerprocessen 

Code Basiscompetenties 

 De cursist kan 

PZ 113 BC 200 de verschillende leerstijlen en leerprocessen expliciteren. 

PZ 113 BC 201 de verschillende leerstijlen en leerprocessen analyseren. 

PZ 113 BC 202 op de verschillende leerstijlen en leerprocessen reflecteren. 

PZ 113 BC 203 een eigen begeleidingsstijl in het ondersteunen van leerprocessen 
ontwikkelen. 

PZ 113 BC 204 de beginsituatie m.b.t. leermogelijkheden en leerstijlen van de individuele   
cliënt bepalen. 

PZ 113 BC 205 de beginsituatie m.b.t. leermogelijkheden, leerbeperkingen en leerstijlen 
van de individuele cliënt bepalen. 

PZ 113 BC 206 leerbehoeften van de cliënt detecteren.  

PZ 113 BC 207 leerdoelen en leerinhouden helder formuleren.  

PZ 113 BC 208 effectieve didactische werkvormen en ondersteunende media gebruiken. 

PZ 113 BC 209 transfer van het geleerde faciliteren. 

PZ 113 BC 210 weerstanden tijdens het leerproces constructief aanpakken.  

PZ 113 BC 211 het leerproces product- en procesgericht evalueren. 

PZ 113 BC 212 specifieke problemen in leerprocessen analyseren. 

PZ 113 BC 213 op basis van analyse, de meest effectieve aanpak selecteren en methodes 
toepassen. 

PZ 113 BC 214 het begeleidingsproces product- en procesgericht evalueren. 

2.2.2 Gezinsgericht werken en begeleiden 

Code Basiscompetenties 

 De cursist kan 

PZ 113 BC 215 de begrippen uit een door het team of de organisatie gekozen theoretisch 
kader m.b.t. gezinsgericht werken correct gebruiken. 

PZ 113 BC 216 de methodieken en processen uit een door het team of de organisatie gekozen 
theoretisch kader m.b.t. gezinsgericht werken correct toepassen. 
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PZ 113 BC 217 binnen het team de eigen ervaringen met betrekking tot gezinsgericht werken 
in relatie tot het gebruikte theoretisch kader terugkoppelen. 

PZ 113 BC 218 in functie van het optimaliseren van het gezinsgericht werken, op het eigen 
handelen reflecteren. 

PZ 113 BC 219 aan de hand van het door het team of de organisatie gekozen theoretisch 
kader, de hulpvraag van het gezin mee helpen taxeren. 

PZ 113 BC 220 onder supervisie van een leidinggevende, adequaat aan de begeleiding van 
het gezin meewerken. 

PZ 113 BC 221 een duidelijk zicht op de eigen positie binnen de gezinsbegeleiding verwerven 
en handhaven. 

PZ 113 BC 222 in functie van het optimaliseren van de gezinsbegeleiding, op het eigen 
handelen reflecteren. 

PZ 113 BC 223 in overleg met het team, het gezinssysteem vanuit een thematische invalshoek 
analyseren. 

PZ 113 BC 224 een door het team of de organisatie gekozen methodiek voor een specifieke 
gezinssituatie adequaat hanteren. 

PZ 113 BC 225 binnen het team de eigen ervaringen met betrekking tot specifieke 
gezinssituaties, terugkoppelen. 

PZ 113 BC 226 in functie van het optimaliseren van het omgaan met specifieke gezinssituaties, 
op het eigen handelen reflecteren. 
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3 Modules van de opleiding 

3.1 Module Communicatietechnieken (M PZ 090) 

3.1.1 Situering van de module in de opleiding 

In deze module leren de cursisten het basisschema van communicatie en de verschillende aspecten 
van communicatie te hanteren. Door te reflecteren op hun eigen communicatiestijl en het toepassen 
van elementaire communicatieve vaardigheden komen zij tot het bijsturen van hun eigen 
communicatief gedrag. 
Daarnaast ligt het accent op het toepassen van communicatieve vaardigheden en -technieken in 
functionele relaties. De cursisten krijgen daarbij kapstokken aangereikt om interactiesituaties te 
analyseren en te hanteren.  

3.1.2 Instapvereisten voor de module 

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.1.3 Studieduur 

40 Lt 

3.1.4 Basiscompetenties 

Module Communicatietechnieken Code  

De cursist kan  

binnen de vereisten van zijn functie zowel mondeling als schriftelijk de 
Nederlandse taal gebruiken. 

PZ 113 BC 001 

verschillende gespreksinterventies toepassen. PZ 113 BC 002 

in interactiesituaties rekening houden met de culturele gebondenheid 
van analoge taal. 

PZ 113 BC 004 

adequaat met feedback omgaan. PZ 113 BC 007 

3.2 Module Interculturele diversiteit (M PZ 094) 

3.2.1 Situering van de module in de opleiding 

In deze module verwerven de cursisten inzicht in de ontwikkeling van België tot een multiculturele 
samenleving en hoe de interculturele diversiteit tot uiting komt in de samenleving, de eigen leef- en 
werkomgeving. Zij leren deze inzichten aanwenden om bij zichzelf en bij anderen een open houding 
ten aanzien van die interculturele diversiteit te ontwikkelen. 

3.2.2 Instapvereisten voor de module 

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.2.3 Studieduur 

40 Lt 

3.2.4 Basiscompetenties 

Module Interculturele diversiteit Code  

De cursist kan  

informatie over de culturele achtergronden en leefgewoonten van 
specifieke doelgroepen geven. 

PZ 113 BC 014 

informatie over integratieprocessen geven. PZ 113 BC 015 
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beroepskrachten en cliënten in het omgaan met interculturele diversiteit 
ondersteunen. 

PZ 113 BC 017 

visueel materiaal om interculturaliteit zichtbaar te maken 
in de organisatie, aanwenden. 

PZ 113 BC 019 

een intercultureel gericht beleid binnen de eigen organisatie bevorderen. PZ 113 BC 023 

3.3 Module Interculturele communicatie (M PZ 095) 

3.3.1 Situering van de module in de opleiding 

In deze module wordt gefocust op het aanleren van modellen en methodieken voor interculturele 
gespreksvoering. Er wordt hierbij uitgegaan van een dynamische visie op cultuur. Cursisten leren 
inzien dat de interculturele aard van de communicatie in belangrijke mate bepaald wordt door de 
wederzijdse identiteitstoeschrijving van de communicatiepartners zelf. Daarbij wordt aandacht 
geschonken aan de invloed van stereotypen en vooroordelen als belangrijke beïnvloedende factor.  

3.3.2 Instapvereisten voor de module 

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.3.3 Studieduur 

40 Lt 

3.3.4 Basiscompetenties 

Module Interculturele communicatie Code  

De cursist kan  

tussen communicatietechnieken, stijlen en abstractieniveaus schakelen. PZ 113 BC 003 

kennis over aspecten van menselijk gedrag uit gedrags-, socialisatie- en 
systeemtheorieën in de omgang met cliënten toepassen. 

PZ 113 BC 009 

culturele denkkaders, waardepatronen, normen en gewoontes, 
integratieprocessen naar beide partijen verhelderen en vertalen. 

PZ 113 BC 011 

een analysekader om interculturele conflicten te begrijpen en te 
hanteren, effectief hanteren. 

PZ 113 BC 012 

verbindend taalgebruik hanteren. PZ 113 BC 013 

beroepskrachten en cliënten tot een open en respectvolle houding ten 
aanzien van elkaar stimuleren. 

PZ 113 BC 016 

cultureel bepaalde regels bij het omgaan met cliënten respecteren. PZ 113 BC 018 

adequaat op discriminerende uitspraken en handelswijzen reageren. PZ 113 BC 020 

medewerkers met de effecten van hun discriminerend gedrag 
confronteren. 

PZ 113 BC 021 

met meervoudige partijdigheid omgaan. PZ 113 BC 057 

3.4 Module Functionele informatieve vaardigheden (M PZ 097) 

3.4.1 Situering van de module in de opleiding 

In deze module ligt de klemtoon op het leren opzoeken, verwerken en beoordelen van informatie in 
functie van het opbouwen van deskundigheid, het geven van informatie en voorlichting. Zij maken 
kennis met verschillende informatiekanalen en leren hoe zij op een deontologisch verantwoorde wijze 
met bronnenmateriaal moeten omgaan. 

3.4.2 Instapvereisten voor de module 

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 
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3.4.3 Studieduur 

40 Lt 

3.4.4 Basiscompetenties 

Module Functionele informatieve vaardigheden Code  

De cursist kan  

om gegevens te verzamelen verschillende bronnen raadplegen. PZ 113 BC 024 

informatie ordenen, analyseren en verwerken. PZ 113 BC 025 

relevante softwareprogramma’s adequaat gebruiken. PZ 113 BC 026 

bij het zoeken naar en het geven van informatie ICT functioneel 
hanteren. 

PZ 113 BC 027 

informatie over het dienst- en hulpverleningsaanbod geven. PZ 113 BC 032 

de sociale kaart functioneel hanteren. PZ 113 BC 033 

3.5 Module Teamgericht samenwerken (M PZ 098) 

3.5.1 Situering van de module in de opleiding 

In deze module verwerven de cursisten een aantal competenties die essentieel zijn om op een 
professionele manier samen te werken en te overleggen met collega’s. Het accent ligt op het 
verwerven van vergadervaardigheden en -technieken. 

3.5.2 Instapvereisten voor de module 

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.5.3 Studieduur 

40 Lt 

3.5.4 Basiscompetenties 

Module Teamgericht samenwerken Code  

De cursist kan  

over de eigen werkzaamheden rapporteren. PZ 113 BC 006 

constructief aan vergaderingen en teambesprekingen deelnemen. PZ 113 BC 102 

eigen werkzaamheden met die van anderen afstemmen. PZ 113 BC 103 

afspraken maken en nakomen. PZ 113 BC 104 

aan collega’s advies vragen en geven. PZ 113 BC 105 

de eigen bijdrage aan de samenwerking in het team bespreekbaar 
maken. 

PZ 113 BC 106 

3.6 Module Deontologie en beroepsethiek (M PZ 099) 

3.6.1 Situering van de module in de opleiding 

In deze module verwerven de cursisten inzicht in de deontologische en ethische dimensies van het 
beroep en hoe er te naar handelen. Er worden een aantal belangrijke thema’s uit het ruime 
sociaalagogisch werkveld besproken. Tevens leren de cursisten een doordacht standpunt innemen 
over ethische vragen en dilemma’s rekening houdend met maatschappelijke, culturele en juridische 
contextfactoren. 

3.6.2 Instapvereisten voor de module 

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 
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3.6.3 Studieduur 

40 Lt 

3.6.4 Basiscompetenties 

Module Deontologie en beroepsethiek Code  

De cursist kan  

cultureel bepaalde regels bij het omgaan met cliënten respecteren. PZ 113 BC 018 

vanuit de principes van de beroepsethiek handelen. PZ 113 BC 048 

het beroepsgeheim hanteren. PZ 113 BC 049 

betreffende ethische vragen en dilemma’s zorgvuldig handelen. PZ 113 BC 050 

vanuit de gedragscodes en richtlijnen van de organisatie werken. PZ 113 BC 056 

3.7 Module Functioneel observeren (M PZ 100)  

3.7.1 Situering van de module in de opleiding 

In deze module leren de cursisten, vanuit inzichten in de psychologie van de waarneming, gerichte en 
functionele observaties uit te voeren en verschillende registratie- en rapportagetechnieken toe te 
passen. 

3.7.2 Instapvereisten voor de module 

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.7.3 Studieduur 

40 Lt 

3.7.4 Basiscompetenties 

Module Functioneel observeren Code  

De cursist kan  

mondeling en schriftelijk rapporteren. PZ 113 BC 008 

objectief, systematisch en doelgericht observeren. PZ 113 BC 028 

observatiemethoden en technieken adequaat hanteren. PZ 113 BC 029 

methoden en technieken voor behoeftepeilingen adequaat gebruiken. PZ 113 BC 030 

een doelgroepenanalyse uitvoeren. PZ 113 BC 031 

de groeimogelijkheden en krachten van de doelgroep zichtbaar maken. PZ 113 BC 069 

3.8 Module Methodisch werken (M PZ 101) 

3.8.1 Situering van de module in de opleiding 

In deze module wordt gefocust op methodisch werken als basis voor professioneel handelen. 
Cursisten verwerven in deze module een aantal vaardigheden om activiteiten voor specifieke 
doelgroepen op gebied van recreatie en cultuur op een doelgerichte, planmatige en systematische 
wijze uit te voeren.  

3.8.2 Instapvereisten voor de module 

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.8.3 Studieduur 

40 Lt 
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3.8.4 Basiscompetenties 

Module Methodisch werken Code  

De cursist kan  

een activiteitenaanbod, afgestemd op de behoeften en kenmerken van 
de doelgroep en in lijn met de doelstellingen van de organisatie mee 
uitwerken. 

PZ 113 BC 036 

bij het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van groepsactiviteiten 
planmatig werken. 

PZ 113 BC 037 

van methodieken, instructie- en demonstratiemateriaal adequaat gebruik 
maken. 

PZ 113 BC 039 

een volgorde voor de eigen werkzaamheden maken. PZ 113 BC 052 

een begeleidingsplan volgens de fasen van het methodisch werken 
opmaken. 

PZ 113 BC 053 

3.9 Module Methodisch handelen (M PZ 102) 

3.9.1 Situering van de module in de opleiding 

In deze module verwerven cursisten de vaardigheden om op een efficiënte manier deelnemers te 
werven. Zij leren een aantal gespreksinterventies hanteren om op een adequate manier twee- en 
driegesprekken te voeren en huisbezoeken af te leggen. 

3.9.2 Instapvereisten voor de module 

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.9.3 Studieduur 

40 Lt 

3.9.4 Basiscompetenties 

Module Methodisch handelen Code  

De cursist kan  

twee- en driegesprekken voeren. PZ 113 BC 010 

cultureel bepaalde regels bij het omgaan met cliënten respecteren. PZ 113 BC 018 

doelgroepgerichte wervingscampagnes mee uitwerken en uitvoeren. PZ 113 BC 043 

potentiële deelnemers tot deelname aan activiteiten stimuleren en 
activeren. 

PZ 113 BC 044 

samen met beroepskrachten een huisbezoek doen. PZ 113 BC 076 

3.10 Module Groepsactiviteiten begeleiden (M PZ 103) 

3.10.1 Situering van de module in de opleiding 

In deze module wordt gefocust op het ontwikkelen en begeleiden en/of ondersteunen van een 
activiteitenaanbod op gebied van vorming en voorlichting voor specifieke doelgroepen. Zij verwerven 
daarbij ook de vaardigheden om het informatieve materiaal geschikt te maken voor deze doelgroepen. 

3.10.2 Instapvereisten voor de module 

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.10.3 Studieduur 

40 Lt 
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3.10.4 Basiscompetenties 

Module Groepsactiviteiten begeleiden Code  

De cursist kan  

de keuze van activiteiten, methoden en technieken, materialen en 
middelen op specifieke doelgroepen afstemmen. 

PZ 113 BC 038 

meerdere activiteiten tot een samenhangend programma integreren. PZ 113 BC 040 

aan het ontwikkelen van vormings- en voorlichtingsmateriaal 
meewerken. 

PZ 113 BC 041 

bestaand vormings- en voorlichtingsmateriaal voor specifieke 
doelgroepen geschikt maken. 

PZ 113 BC 042 

potentiële deelnemers tot deelname aan activiteiten stimuleren en 
activeren. 

PZ 113 BC 044 

3.11 Module Groepsprocessen begeleiden (M PZ 104) 

3.11.1 Situering van de module in de opleiding 

In deze module verwerven cursisten inzichten in groepsdynamische processen. De focus ligt op het 
verwerven van vaardigheden om bewust en doordacht een groep te begeleiden en te sturen. Veel 
aandacht gaat hierbij naar het hanteren van cultureel bepaalde factoren die de ontwikkeling van een 
groep kunnen beïnvloeden. 

3.11.2 Instapvereisten voor de module 

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.11.3 Studieduur 

40 Lt 

3.11.4 Basiscompetenties 

Module Groepsprocessen begeleiden Code  

De cursist kan  

culturele invloeden op de ontwikkeling van een groep onderkennen en 
hanteren. 

PZ 113 BC 022 

groepsactiviteiten evalueren en bijsturen. PZ 113 BC 045 

groepsprocessen aansturen en begeleiden. PZ 113 BC 047 

3.12 Module Teamondersteunend werken (M PZ 105) 

3.12.1 Situering van de module in de opleiding 

Deze module focust op het ondersteunen van beroepskrachten bij het afstemmen van de dienst- en 
hulpverlening aan specifieke doelgroepen. 

3.12.2 Instapvereisten voor de module 

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.12.3 Studieduur 

40 Lt 

3.12.4 Basiscompetenties 

Module Teamondersteunend werken Code  

De cursist kan  

behoeften en krachten van de doelgroep signaleren. PZ 113 BC 034 
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in verband met een impliciete of expliciete hulpvraag met potentiële 
cliënten contacten leggen. 

PZ 113 BC 058 

bij het concretiseren van de hulpvraag en het opmaken van het 
ondersteuningsplan beroepskrachten adviseren. 

PZ 113 BC 071 

met de beroepskrachten het ondersteuningsplan evalueren en bijsturen. PZ 113 BC 072 

over de gewenste benaderingswijze van de cliënt beroepskrachten 
adviseren. 

PZ 113 BC 073 

beroepskrachten informeren over culturele verschillen in verwachtingen 
ten aanzien van eigen verantwoordelijkheden, hulp zoeken en 
professionele zorg. 

PZ 113 BC 074 

beroepskrachten adviseren bij het afstemmen van de 
hulpverleningsstrategie aan de manier van hulp vragen en hulp 
gebruiken van specifieke doelgroepen. 

PZ 113 BC 075 

de belangen van specifieke doelgroepen in een hulpverleningsrelatie 
behartigen. 

PZ 113 BC 077 

eigen ervaringen en expertise met anderen delen. PZ 113 BC 109 

3.13 Module Cliëntgerichte begeleiding (M PZ 106) 

3.13.1 Situering van de module in de opleiding 

In deze module verwerven cursisten vaardigheden die vooral gericht zijn op de sociaal-emotionele 
begeleiding van de cliënt en het ondersteunen van de individuele hulpverlening. 

3.13.2 Instapvereisten voor de module 

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.13.3 Studieduur 

40 Lt 

3.13.4 Basiscompetenties 

Module Cliëntgerichte begeleiding Code  

De cursist kan  

een gevoel van veiligheid en vertrouwen bij de cliënt stimuleren. PZ 113 BC 059 

storingen in de relatie bespreekbaar maken. PZ 113 BC 060 

de signalen van de cliënt tot een hulpvraag vertalen. PZ 113 BC 063 

de hulpvraag vanuit een agogisch, psychologisch of sociaal cultureel 
kader duiden. 

PZ 113 BC 064 

samen met de cliënt de hulpvraag in doelen vertalen. PZ 113 BC 065 

de cliënt in het bewustwordingsproces bijstaan. PZ 113 BC 066 

rekening houdend met het cultureel gebonden referentiekader van de 
cliënt de cliënt emotionele ondersteuning bieden. 

PZ 113 BC 067 

rekening houdend met de culturele eigenheid van de cliënt 
doorverwijzen. 

PZ 113 BC 068 

3.14 Module Empowermentgericht werken (M PZ 107) 

3.14.1 Situering van de module in de opleiding 

In deze module verwerven de cursisten de competenties om de handelingsbekwaamheid van 
specifieke doelgroepen, vertrekkend vanuit de positieve krachten die bij hen aanwezig zijn, te 
vergroten. De cursisten leren daarbij gebruik te maken van verschillende methodieken en technieken 
gericht op het opbouwen van kennis en het ontwikkelen van vaardigheden bij de doelgroep zodat zij 
zelf in staat zijn hun leven te beheersen en vat te krijgen op hun leefwereld en leefomstandigheden. 
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3.14.2 Instapvereisten voor de module 

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.14.3 Studieduur 

40 Lt 

3.14.4 Basiscompetenties 

Module Empowermentgericht werken Code  

De cursist kan  

activiteiten ter bevordering van de maatschappelijke participatie van de 
doelgroep uitvoeren. 

PZ 113 BC 046 

de groeimogelijkheden en krachten van de doelgroep zichtbaar maken. PZ 113 BC 069 

specifieke noden, behoeften en krachten naar concrete doelstellingen 
vertalen. 

PZ 113 BC 070 

de cliënt stimuleren en activeren om eigen krachten in te zetten. PZ 113 BC 078 

vanuit een duidelijke visie op het begeleidings- en emancipatieproces 
handelen. 

PZ 113 BC 079 

vanuit het krachtenperspectief werken. PZ 113 BC 080 

empowermentparadigma’s hanteren. PZ 113 BC 081 

empowermentmethoden, technieken en instrumenten hanteren. PZ 113 BC 082 

bij het activeren van de doelgroep tot maatschappelijke participatie om 
hun eigen situatie te verbeteren beroepskrachten ondersteunen. 

PZ 113 BC 083 

de eigen organisatie motiveren om empowermend te werken. PZ 113 BC 084 

3.15 Module Kwaliteitszorg (M PZ 108) 

3.15.1 Situering van de module in de opleiding 

In deze module verwerven de cursisten inzicht in kwaliteitszorg binnen een organisatie en ontwikkelen 
ze vaardigheden om kwaliteitsvol te handelen. 

3.15.2 Instapvereisten voor de module 

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.15.3 Studieduur 

40 Lt 

3.15.4 Basiscompetenties 

Module Kwaliteitszorg Code  

De cursist kan  

knelpunten registreren. PZ 113 BC 035 

in een systeem van kwaliteitszorg participeren. PZ 113 BC 085 

uitvoerende taken zodanig invullen dat de kwaliteit gewaarborgd wordt. PZ 113 BC 086 

het eigen professioneel handelen aan de gestelde kwaliteitseisen 
toetsen. 

PZ 113 BC 087 

aan de verbetering van de kwaliteit van de hulpverlening een bijdrage 
leveren. 

PZ 113 BC 090 

aan het bevorderen van de toegankelijkheid van de dienst-, hulp- en 
zorgverlening voor specifieke doelgroepen meewerken. 

PZ 113 BC 092 

aan het oplossen van knelpunten in de hulpverlening meewerken. PZ 113 BC 093 
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3.16 Module Organisatorische vaardigheden (M PZ 109) 

3.16.1 Situering van de module in de opleiding 

In deze module wordt gefocust op de taken en verantwoordelijkheden van een interculturele 
medewerker binnen een organisatie. Hierbij wordt het beroepsprofiel van de interculturele 
medewerker gekoppeld aan de visie, doelstellingen en werkwijze van een organisatie. 

3.16.2 Instapvereisten voor de module 

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.16.3 Studieduur 

40 Lt 

3.16.4 Basiscompetenties 

Module Organisatorische vaardigheden Code  

De cursist kan  

een intercultureel gericht beleid binnen de eigen organisatie bevorderen. PZ 113 BC 023 

werkzaamheden binnen een aangereikt werkplan uitvoeren. PZ 113 BC 051 

binnen de doelstellingen, visie en regels van een organisatie werken.  PZ 113 BC 054 

binnen de grenzen van eigen taken en bevoegdheden handelen. PZ 113 BC 055 

relevante contacten binnen en buiten de organisatie opbouwen en 
onderhouden. 

PZ 113 BC 107 

netwerken met instellingen en organisaties die veel contact hebben met 
de doelgroep opbouwen. 

PZ 113 BC 108 

3.17 Module Professionaliteit en deskundigheid (M PZ 110) 

3.17.1 Situering van de module in de opleiding 

In deze module ligt de klemtoon op zelfhantering en zelfsturing en het ontwikkelen van een bereidheid 
tot levenslang leren. 

3.17.2 Instapvereisten voor de module 

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.17.3 Studieduur 

40 Lt 

3.17.4 Basiscompetenties 

Module Professionaliteit en deskundigheid Code  

De cursist kan  

adequaat met feedback omgaan. PZ 113 BC 007 

de effecten van het eigen gedrag beoordelen. PZ 113 BC 061 

het evenwicht tussen afstand en betrokkenheid bewaren. PZ 113 BC 062 

het eigen functioneren bespreekbaar maken. PZ 113 BC 088 

de eigen deskundigheid actief ontwikkelen. PZ 113 BC 089 

eigen ervaringen en expertise met anderen delen. PZ 113 BC 109 

3.18 Module Seminarie (M PZ 111) 

3.18.1 Situering van de module in de opleiding 

In deze module tonen de cursisten dat zij een deel van de beoogde competenties verworven hebben 
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door het analyseren van complexe praktijksituaties; geven zij aan welke competenties uit het 
beroepsprofiel zij nodig hebben om deze situaties te hanteren en hoe zij deze competenties zouden 
aanwenden om met de situaties om te gaan.  

3.18.2 Instapvereisten voor de module 

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.18.3 Studieduur 

40 Lt 

3.18.4 Basiscompetenties 

Module Seminarie Code  

De cursist kan  

om gegevens te verzamelen verschillende bronnen raadplegen. PZ 113 BC 024 

informatie ordenen, analyseren en verwerken. PZ 113 BC 025 

bij het zoeken naar en het geven van informatie ICT functioneel 
hanteren. 

PZ 113 BC 027 

een volgorde voor de eigen werkzaamheden maken. PZ 113 BC 052 

de eigen deskundigheid actief ontwikkelen. PZ 113 BC 089 

3.19 Module Actuele tendensen in de hulpverlening (M PZ 112) 

3.19.1 Situering van de module in de opleiding 

In deze module wordt gefocust op actuele ontwikkelingen binnen de samenleving en het werkveld. In 
deze module werken de cursisten aan een verruiming en verdieping van hun competenties. 

3.19.2 Instapvereisten voor de module 

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.19.3 Studieduur 

40 Lt 

3.19.4 Basiscompetenties 

Module Actuele tendensen in de hulpverlening Code  

De cursist kan  

actuele maatschappelijke thema’s en recente ontwikkelingen op het 
gebied van dienst- en hulpverlening aan specifieke doelgroepen 
opvolgen. 

PZ 113 BC 095 

nieuwe inzichten, methodes en technieken in de dienst- en hulpverlening 
aan specifieke doelgroepen in het werkveld toepassen. 

PZ 113 BC 096 

3.20 Module Methodische begeleiding IW (M PZ 113) 

3.20.1 Situering van de module in de opleiding 

In deze module ligt de nadruk op het verkennen en duiden van eigen ervaringen en van de ervaringen 
van anderen in de groep. Ze worden zich bewust van de invloed van die ervaringen op het eigen 
denken, voelen en handelen en vergroten op die manier hun zelfkennis. Hiermee wordt de aanzet 
gegeven tot het ontwikkelen van een genuanceerd zelfbeeld. 



  Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming                   15 september 2013 

Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs - Studiegebied Personenzorg – Interculturele medewerker 
Versie 1.0 –Ontwerp bijkomende uitbreidingsmodules Pagina 27 van 35 

3.20.2 Instapvereisten voor de module 

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.20.3 Studieduur 

40 Lt 

3.20.4 Basiscompetenties 

Module Methodische begeleiding IW Code  

De cursist kan  

responsief en authentiek communiceren. PZ 113 BC 005 

informatie ordenen, analyseren en verwerken. PZ 113 BC 025 

het eigen levensverhaal een plaats geven. PZ 113 BC 091 

3.21 Module Begeleide intervisie IW 1 (M PZ 114) 

3.21.1 Situering van de module in de opleiding 

In alle modules Begeleide intervisie wordt gefocust op het verbeteren van het beroepsmatig 
functioneren op basis van het gezamenlijk reflecteren over kritische beroepssituaties door middel van 
collegiale intervisie.  
In de eerste module Begeleide intervisie wordt vooral aandacht besteed aan het ontwikkelen van 
reflectievaardigheden en -methodieken op basis van door cursisten ingebrachte praktijkervaringen. 

3.21.2 Instapvereisten voor de module 

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.21.3 Studieduur 

20 Lt 

3.21.4 Basiscompetenties 

Module Begeleide intervisie IW 1 Code  

De cursist kan  

verschillende gespreksinterventies toepassen. PZ 113 BC 002 

door middel van zelfreflectie en intervisie aan het eigen beroepsmatig 
handelen sturing geven. 

PZ 113 BC 094 

3.22 Module Begeleide intervisie IW 2 (M PZ 115) 

3.22.1 Situering van de module in de opleiding 

In alle modules Begeleide intervisie wordt gefocust op het verbeteren van het beroepsmatig 
functioneren op basis van het reflecteren over kritische beroepssituaties door middel van collegiale 
intervisie.  
In de tweede module Begeleide intervisie ligt het accent op het bijsturen van het professioneel 
handelen op basis van nieuwe inzichten die ontstaan als resultaat van het gezamenlijk reflecteren 
over door de cursisten ingebrachte kritische beroepssituaties, gelinkt aan de voortgang in het 
leertraject.  

3.22.2 Instapvereisten voor de module 

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 
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3.22.3 Studieduur 

20 Lt 

3.22.4 Basiscompetenties 

Module Begeleide intervisie IW 2 Code  

De cursist kan  

responsief en authentiek communiceren. PZ 113 BC 005 

kennis over aspecten van menselijk gedrag uit gedrags- socialisatie- en 
systeemtheorieën in de omgang met cliënten toepassen. 

PZ 113 BC 009 

door middel van zelfreflectie en intervisie aan het eigen beroepsmatig 
handelen sturing geven. 

PZ 113 BC 094 

3.23 Module Begeleide intervisie IW 3 (M PZ 116) 

3.23.1 Situering van de module in de opleiding 

In alle modules Begeleide intervisie wordt gefocust op het verbeteren van het beroepsmatig 
functioneren op basis van het reflecteren over kritische beroepssituaties door middel van collegiale 
intervisie.  
Ook in de derde module begeleide intervisie ligt het accent op het bijsturen van het professioneel 
handelen op basis van nieuwe inzichten die ontstaan als resultaat van het gezamenlijk reflecteren 
over door de cursisten ingebrachte kritische beroepssituaties, gelinkt aan de voortgang in het 
leertraject. In deze module wordt van de cursisten een diepgaander reflectie verwacht. 

3.23.2 Instapvereisten voor de module 

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.23.3 Studieduur 

20 Lt 

3.23.4 Basiscompetenties 

Module Begeleide intervisie IW 3 Code  

De cursist kan  

responsief en authentiek communiceren. PZ 113 BC 005 

kennis over aspecten van menselijk gedrag uit gedrags- socialisatie- en 
systeemtheorieën in de omgang met cliënten toepassen. 

PZ 113 BC 009 

door middel van zelfreflectie en intervisie aan het eigen beroepsmatig 
handelen sturing geven. 

PZ 113 BC 094 

3.24 Module Supervisie 1 (M PZ 117) 

3.24.1 Situering van de module in de opleiding 

In alle modules Supervisie wordt gefocust op het functioneren in de praktijk. De begeleiding binnen 
supervisie richt zich in hoofdzaak op het ondersteunen van het leerproces van de individuele cursist in 
al zijn aspecten, het denken, het voelen en het handelen. 
In de eerste module Supervisie ligt het accent op het leren kennen van het werkveld en de taken en 
verantwoordelijkheden van een interculturele medewerker.  

3.24.2 Instapvereisten voor de module 

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 
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3.24.3 Studieduur 

60 Lt  

3.24.4 Basiscompetenties 

Module Supervisie 1 Code  

De cursist kan  

verschillende gespreksinterventies toepassen. PZ 113 BC 002 

over de eigen werkzaamheden rapporteren. PZ 113 BC 006 

adequaat met feedback omgaan. PZ 113 BC 007 

binnen de doelstellingen, visie en regels van een organisatie werken. PZ 113 BC 054 

binnen de grenzen van eigen taken en bevoegdheden handelen. PZ 113 BC 055 

ervaringen uit de praktijk in leervragen omzetten. PZ 113 BC 098 

3.25 Module Supervisie 2 (M PZ 118) 

3.25.1 Situering van de module in de opleiding 

In alle modules Supervisie wordt gefocust op het functioneren in de praktijk. De begeleiding binnen 
supervisie richt zich in hoofdzaak op het ondersteunen van het leerproces van de individuele cursist in 
al zijn aspecten, het denken, het voelen en het handelen. 
In de tweede module Supervisie ligt het accent op het opmaken van een persoonlijke sterkte/zwakte- 
analyse op basis van praktijkervaringen en het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan.  

3.25.2 Instapvereisten voor de module 

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.25.3 Studieduur 

60 Lt  

3.25.4 Basiscompetenties 

Module Supervisie 2 Code  

De cursist kan  

verschillende gespreksinterventies toepassen. PZ 113 BC 002 

over de eigen werkzaamheden rapporteren. PZ 113 BC 006 

adequaat met feedback omgaan. PZ 113 BC 007 

een persoonlijk ontwikkelingsplan opstellen. PZ 113 BC 097 

ervaringen uit de praktijksituatie in leervragen omzetten. PZ 113 BC 098 

3.26 Module Supervisie 3 (M PZ 119) 

3.26.1 Situering van de module in de opleiding 

In alle modules Supervisie wordt gefocust op het functioneren in de praktijk. De begeleiding binnen 
supervisie richt zich in hoofdzaak op het ondersteunen van het leerproces van de individuele cursist in 
al zijn aspecten, het denken, het voelen en het handelen. 
In de derde module Supervisie ligt het accent op het integratieproces tussen het denken, het voelen 
en het handelen van de cursist. De cursist kan discrepanties aangeven tussen kennis, gevoelens, 
houdingen en vaardigheden met betrekking tot de eigen persoon en van daaruit leerpunten 
formuleren. 

3.26.2 Instapvereisten voor de module 

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 
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3.26.3 Studieduur 

60 Lt  

3.26.4 Basiscompetenties 

Module Supervisie 3 Code  

De cursist kan  

verschillende gespreksinterventies toepassen. PZ 113 BC 002 

over de eigen werkzaamheden rapporteren. PZ 113 BC 006 

adequaat met feedback omgaan. PZ 113 BC 007 

een persoonlijk ontwikkelingsplan opstellen. PZ 113 BC 097 

op basis van reflectie op vorderingen en belemmeringen in het eigen 
leerproces tot het formuleren van leerpunten komen. 

PZ 113 BC 100 

3.27 Module Supervisie 4 (M PZ 120) 

3.27.1 Situering van de module in de opleiding 

In alle modules Supervisie wordt gefocust op het functioneren in de praktijk. De begeleiding binnen 
supervisie richt zich in hoofdzaak op het ondersteunen van het leerproces van de individuele cursist in 
al zijn aspecten, het denken, het voelen en het handelen. 
In de vierde module Supervisie gaat de aandacht naar een verdere integratie tussen de persoon, zijn 
functioneren in de praktijk en de theorie en methoden die gehanteerd worden. De cursist kan 
discrepanties aangeven tussen kennis, gevoelens, houdingen en vaardigheden met betrekking tot de 
eigen persoon, de werksituatie en het beroep. Hij kan op basis daarvan verdergaande leervragen 
formuleren en zelfstandig mogelijke stappen aftasten om aan deze leervragen te werken. 

3.27.2 Instapvereisten voor de module 

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.27.3 Studieduur 

60 Lt  

3.27.4 Basiscompetenties 

Module Supervisie 4 Code  

De cursist kan  

over de eigen werkzaamheden rapporteren. PZ 113 BC 006 

adequaat met feedback omgaan. PZ 113 BC 007 

een persoonlijk ontwikkelingsplan opstellen. PZ 113 BC 097 

op basis van reflectie op vorderingen en belemmeringen in het eigen 
leerproces tot het formuleren van leerpunten komen. 

PZ 113 BC 100 

3.28 Module Supervisie 5 (M PZ 121) 

3.28.1 Situering van de module in de opleiding 

In alle modules Supervisie wordt gefocust op het functioneren in de praktijk. De begeleiding binnen 
supervisie richt zich in hoofdzaak op het ondersteunen van het leerproces van de individuele cursist  
In al zijn aspecten, het denken, het voelen en het handelen. 
Ook in de vijfde module Supervisie gaat de aandacht naar een verdere integratie tussen de persoon, 
zijn functioneren in de praktijk en de theorie en methoden die gehanteerd worden. De cursist kan 
discrepanties aangeven tussen kennis, gevoelens, houdingen en vaardigheden met betrekking tot de 
eigen persoon, de werksituatie en het beroep. Hij kan op basis daarvan verdergaande leervragen 
formuleren en zelfstandig mogelijke stappen aftasten om aan deze leervragen te werken. 
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3.28.2 Instapvereisten voor de module 

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.28.3 Studieduur 

60 Lt  

3.28.4 Basiscompetenties 

Module Supervisie 5 Code  

De cursist kan  

over de eigen werkzaamheden rapporteren. PZ 113 BC 006 

adequaat met feedback omgaan. PZ 113 BC 007 

een persoonlijk ontwikkelingsplan opstellen. PZ 113 BC 097 

positieve en negatieve leerervaringen in nieuw handelen in de 
beroepspraktijk omzetten. 

PZ 113 BC 099 

op basis van reflectie op vorderingen en belemmeringen in het eigen 
leerproces tot het formuleren van leerpunten komen. 

PZ 113 BC 100 

3.29 Module Supervisie 6 (M PZ 122) 

3.29.1 Situering van de module in de opleiding 

In alle modules Supervisie wordt gefocust op het functioneren in de praktijk. De begeleiding binnen 
supervisie richt zich in hoofdzaak op het ondersteunen van het leerproces van de individuele cursist  
In al zijn aspecten, het denken, het voelen en het handelen. 
In de zesde module supervisie ligt het accent op het integratieproces tussen de persoon, zijn 
functioneren in de praktijk en de theorie en methoden die gehanteerd worden. De cursist is in staat 
zijn eigen leerproces te sturen. 

3.29.2 Instapvereisten voor de module 

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.29.3 Studieduur 

60 Lt 

3.29.4 Basiscompetenties 

Module Supervisie 6 Code  

De cursist kan  

een persoonlijk ontwikkelingsplan opstellen. PZ 113 BC 097 

positieve en negatieve leerervaringen in nieuw handelen in de 
beroepspraktijk omzetten. 

PZ 113 BC 099 

ten behoeve van de eigen professionalisering het instrument supervisie 
gebruiken. 

PZ 113 BC 101 
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4 Uitbreidingsmodules 

4.1 Module Leerstijlen en leerprocessen (UM PZ G910) 

4.1.1 Situering van de module 

In de module “Leerstijlen en leerprocessen” leert de cursist theoretische kaders hanteren om een 
eigen stijl in het begeleiden van leerprocessen te ontwikkelen.  

4.1.2 Instapvereisten voor de module 

De cursist beschikt over het certificaat van de opleiding Jeugd- en gehandicaptenzorg, Begeleider-
animator voor bejaarden of Interculturele medewerker, of voldoet aan één van de overige 
toelatingsvoorwaarden voor sequentieel geordende modules van het decreet van 15 juni 2007 
betreffende het volwassenenonderwijs. 

4.1.3 Studieduur 

40 Lt 

4.1.4 Basiscompetenties 

Module Leerstijlen en leerprocessen Code 

De cursist kan  

de verschillende leerstijlen en leerprocessen expliciteren. PZ 113 BC 200 

de verschillende leerstijlen en leerprocessen analyseren. PZ 113 BC 201 

op de verschillende leerstijlen en leerprocessen reflecteren. PZ 113 BC 202 

een eigen begeleidingsstijl in het ondersteunen van leerprocessen 
ontwikkelen. 

PZ 113 BC 203 

4.2 Module Begeleiden van individuele leerprocessen (UM PZ G911) 

4.2.1 Situering van de module 

In de module “Begeleiden van individuele leerprocessen”  leert de cursist doelgericht leer- of 
trainingsprogramma’s uitwerken om leerprocessen te stimuleren en te optimaliseren. 

4.2.2 Instapvereisten voor de module 

De cursist beschikt over het certificaat van de opleiding Jeugd- en gehandicaptenzorg, Begeleider-
animator voor bejaarden of Interculturele medewerker, of voldoet aan één van de overige 
toelatingsvoorwaarden voor sequentieel geordende modules van het decreet van 15 juni 2007 
betreffende het volwassenenonderwijs. 

4.2.3 Studieduur 

40 Lt 

4.2.4 Basiscompetenties 

Module Begeleiden van individuele leerprocessen Code 

De cursist kan  

de beginsituatie m.b.t. leermogelijkheden en leerstijlen van de individuele   
cliënt bepalen. 

PZ 113 BC 204 

leerbehoeften van de cliënt detecteren.  PZ 113 BC 206 

leerdoelen en leerinhouden helder formuleren.  PZ 113 BC 207 

effectieve didactische werkvormen en ondersteunende media gebruiken. PZ 113 BC 208 

transfer van het geleerde faciliteren. PZ 113 BC 209 

weerstanden tijdens het leerproces constructief aanpakken.  PZ 113 BC 210 
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het leerproces product- en procesgericht evalueren. PZ 113 BC 211 

het begeleidingsproces product- en procesgericht evalueren. PZ 113 BC 214 

4.3 Module Begeleiden van leerprocessen bij personen met leer- of 
ontwikkelingsstoornissen (UM PZ G912) 

4.3.1 Situering van de module 

In de module “Begeleiden van leerprocessen bij personen met leer- of ontwikkelingsstoornissen” leert 
de cursist leer- of trainingsprogramma’s opzetten bij personen met leer- of ontwikkelingsstoornissen. 

4.3.2 Instapvereisten voor de module 

De cursist beschikt over het certificaat van de opleiding Jeugd- en gehandicaptenzorg, Begeleider-
animator voor bejaarden of Interculturele medewerker, of voldoet aan één van de overige 
toelatingsvoorwaarden voor sequentieel geordende modules van het decreet van 15 juni 2007 
betreffende het volwassenenonderwijs. 

4.3.3 Studieduur 

40 Lt 

4.3.4 Basiscompetenties 

Module Begeleiden van leerprocessen bij personen met leer- of 
ontwikkelingsstoornissen 

Code 

De cursist kan  

de beginsituatie m.b.t. leermogelijkheden, leerbeperkingen en leerstijlen van de 
individuele cliënt bepalen. 

PZ 113 BC 205 

leerbehoeften van de cliënt detecteren.  PZ 113 BC 206 

specifieke problemen in leerprocessen analyseren. PZ 113 BC 212 

op basis van analyse, de meest effectieve aanpak selecteren en methodes 
toepassen. 

PZ 113 BC 213 

het leerproces product- en procesgericht evalueren. PZ 113 BC 211 

het begeleidingsproces product- en procesgericht evalueren. PZ 113 BC 214 

4.4 Module Gezinsgericht werken (UM PZ G931) 

4.4.1 Situering van de module  

Deze uitbreidingsmodule bouwt verder op de basiscompetenties m.b.t. het omgaan met het 
cliëntsysteem. Deze uitbreidingsmodule focust specifiek op de gezinscontext. In deze module leert de 
cursist zijn competenties aangaande het omgaan met en het inspelen op de gezinssituatie van de 
cliënt, verdiepen.  

4.4.2 Instapvereisten voor de module 

De cursist beschikt over het certificaat van de opleiding Jeugd- en gehandicaptenzorg of  
Interculturele medewerker of voldoet aan één van de overige toelatingsvoorwaarden voor 
sequentieel geordende modules van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het 
volwassenenonderwijs. 

4.4.3 Studieduur 

40 lt 

4.4.4 Basiscompetenties 

Module Gezinsgericht werken Code  

De cursist kan  

de begrippen uit een door het team of de organisatie gekozen theoretisch kader PZ 113 BC 215 
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m.b.t. gezinsgericht werken correct gebruiken. 

de methodieken en processen uit een door het team of de organisatie gekozen 
theoretisch kader m.b.t. gezinsgericht werken correct toepassen. 

PZ 113 BC 216 

binnen het team de eigen ervaringen met betrekking tot gezinsgericht werken in 
relatie tot het gebruikte theoretisch kader terugkoppelen. 

PZ 113 BC 217 

in functie van het optimaliseren van het gezinsgericht werken, op het eigen 
handelen reflecteren. 

PZ 113 BC 218 

4.5 Module Introductie gezinsbegeleiding (UM PZ G932) 

4.5.1 Situering van de module  

In deze uitbreidingsmodule leert de cursist binnen een door het team of de organisatie gekozen 
theoretisch kader meewerken aan het begeleiden van gezinnen onder supervisie van een 
leidinggevende. 

4.5.2 Instapvereisten voor de module 

De cursist beschikt over het deelcertificaat van de module “Gezinsgericht werken” of voldoet aan één 
van de overige toelatingsvoorwaarden voor sequentieel geordende modules van het decreet van 15 
juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

4.5.3 Studieduur 

80 lt 

4.5.4 Basiscompetenties 

Module Introductie gezinsbegeleiding Code  

De cursist kan  

aan de hand van het door het team of de organisatie gekozen theoretisch kader, 
de hulpvraag van het gezin mee helpen taxeren. 

PZ 113 BC 219 

onder supervisie van een leidinggevende, adequaat aan de begeleiding van het 
gezin meewerken. 

PZ 113 BC 220 

een duidelijk zicht op de eigen positie binnen de gezinsbegeleiding verwerven en 
handhaven. 

PZ 113 BC 221 

in functie van het optimaliseren van de gezinsbegeleiding, op het eigen handelen 
reflecteren. 

PZ 113 BC 222 

 

4.6 Module Omgaan met specifieke gezinssituaties (UM PZ G933) 

4.6.1 Situering van de module  

In deze uitbreidingsmodule leert de cursist omgaan met specifieke gezinssituaties zoals 
kansarmoede, nieuw samengestelde gezinnen, cultureel-etnische achtergrond, meervoudige 
gezinsproblematieken, misbruik,… 

4.6.2 Instapvereisten voor de module 

De cursist beschikt over het certificaat van de opleiding Jeugd- en gehandicaptenzorg of  
Interculturele medewerker of voldoet aan één van de overige toelatingsvoorwaarden voor 
sequentieel geordende modules van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het 
volwassenenonderwijs. 

4.6.3 Studieduur 

40 lt 
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4.6.4 Basiscompetenties 

Module Omgaan met specifieke gezinssituaties Code  

De cursist kan  

in overleg met het team, het gezinssysteem vanuit een thematische invalshoek 
analyseren. 

PZ 113 BC 223 

een door het team of de organisatie gekozen methodiek voor een specifieke 
gezinssituatie adequaat hanteren. 

PZ 113 BC 224 

binnen het team de eigen ervaringen met betrekking tot specifieke 
gezinssituaties, terugkoppelen. 

PZ 113 BC 225 

in functie van het optimaliseren van het omgaan met specifieke gezinssituaties, 
op het eigen handelen reflecteren. 

PZ 113 BC 226 

 
 
 


