1. MAATSCHAPPELIJK ENGAGEMENT
Omschrijving
Studenten draaien 10 weken mee in de dagelijkse werking van een publieke of non-profit organisatie (vb.: OCWM Gent, Agentschap Integratie
en Inburgering, VDAB, Abortuscentrum Gent, CM-Midden-Vlaanderen,
Weerwerk - De Sleutel, Stad Gent - dienst Welzijn en Gelijke Kansen, UZ
Kinderpsychiatrie). Studenten onderzoeken een sociaal-demografisch of
gezondheidssociologisch vraagstuk en wordend daarbij uitgedaagd om
hun sociologische verbeelding in reële contexten te gebruiken.
Gemeenschap en partnerschappen
De praktijkervaring vindt plaats in een organisatie in de publieke of
non-profit sector. Hierbij komen de studenten in contact met stafmedewerkers, vrijwilligers, patiënten en doelgroepen zoals buurtbewoners
of gebruikers van een bepaalde dienst. Vaak gaat het om organisaties
die tot doel hebben de maatschappelijke participatie van personen in
een kwetsbare positie te verhogen.
Meer informatie
Maatschappelijke doelen
Er wordt steeds vertrokken vanuit een concrete vraag of nood van
de organisatie, waaraan getracht wordt een antwoord te bieden. Dit
gebeurt doorgaans via een praktijkgericht onderzoek of het uitwerken
van een project. De studenten kunnen een meerwaarde betekenen
voor de betrokken organisatie door een sociologisch analysekader te
bieden omtrent de aangegeven noden en deze te situeren in de bredere
context van hedendaagse sociale dynamieken.

2. ACADEMISCHE LEERINHOUD EN LEERDOELEN VOOR DE
STUDENT
→→ Inzicht ontwikkelen in relevante sociaal-demografische en gezondheidssociologische benaderingen en de wijze waarop ze kunnen
worden toegepast op praktijkervaringen van een organisatie.
→→ Leren op een creatieve en originele manier gebruik maken van een
gevarieerd pakket aan bronnen om wetenschappelijk onderzoek op
te baseren.
→→ Een gefundeerde en kritisch sociologische visie op hedendaagse
uitdagingen met betrekking tot thema’s als integratie, participatie en sociale ongelijkheid ontwikkelen, op basis van theoretisch
inzicht en concrete ervaring.
→→ Meer informatie

3. MAATSCHAPPELIJKE EN PERSOONLIJKE LEERINHOUD
EN LEERDOELEN VOOR DE STUDENT
→→ Inzicht ontwikkelen in maatschappelijke problemen in de specifieke
organisatiecontext (aard, oorzaken, dynamieken, beleidscontext,
impact op de doelgroep)
→→ Leren opzetten, uitvoeren en bijsturen van een concreet praktijkgericht onderzoek of maatschappelijk project.
→→ Ontwikkelen van de vereiste vaardigheden en attitudes om met een
diversiteit van individuen aan doelstellingen te werken.
→→ Leren het eigen professionele handelen te verwoorden, kritisch te
evalueren en bijsturen op basis van zelfreflectie.
→→ Leren inzicht verwerven in eigen waarden, overtuigingen en attitudes.
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→→ Leren reflecteren op basis van eigen ervaring als sociologisch
professional.
→→ Leren communiceren en analyseren op een kritische en beleidsgerichte manier.

4. REFLECTIE
Discussiemomenten onder begeleiding van een tutor en masterstudenten die de SLO-opleiding volgen. Hierbij komen het functioneren
van de studenten binnen de organisatie, de theoretische inzichten met
betrekking tot de concrete probleemstelling, de noden van de betrokken
organisatie, en de plaats van de sociologen in het werkveld aan bod.
Meer informatie
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