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Vanaf welke locatie volg je deze les?

❑ On campus in auditorium 1

❑ Online thuis

❑ Online in mijn kot

❑ Online op UGent locatie

❑ Ander





Vandaag 

1. Opzet opleidingsonderdeel

2. Waarom deze cursus?

3. Inleiding op sociale agogiek



1. Opzet opleidingsonderdeel



1. Opzet opleidingsonderdeel

▪ Leermateriaal

▪ Geen handboek

▪ Slides en teksten op Ufora

▪Werkvormen

▪ (Online) hoorcolleges 

▪ Geen les op 2 november

▪ Les 23 november: enkel voor studenten die het vak 
volgen voor 6 studiepunten

▪ Werkcollege (week van 16-20 november)

▪ Voor alle studenten!

▪ On campus (tenzij anders gecommuniceerd)

▪ Geen hoorcollege op 16 november



Evaluatie 

▪Periodegebonden evaluatie

▪Aanbodsessie A - 6 studiepunten

▪ Schriftelijk examen met open vragen (100%)

▪Aanbodsessie B - 5 studiepunten

▪ SP/VBP sociaal werk + Ba. moraalwetenschappen

▪ Schriftelijk examen met open vragen (100%)

▪Hoorcollege 23/11 (sociaal werk als praktijk) = 
geen leerstof











2. Waarom deze cursus?





2. Waarom deze cursus?

▪ Pedagogisch handelen 
▪ Intentioneel tussenkomen in het socialisatieproces met als 
doel deze te veranderen

▪ Socialisatie: (on)bewust aanleren van gewoonten, 
waarden, normen en kennis van een bepaalde groep of 
maatschappij

▪ Intentioneel: welzijnsverhoging

▪ Kinderen, jongeren én volwassenen



2. Waarom deze cursus?

▪Pedagogisch handelen
▪ Vertrekt vanuit specifieke opvattingen over de samenleving 
en opvoeding
▪ Krijgt vorm binnen en geeft vorm aan relatie tussen ‘private’ 
en ‘publieke’

▪ “Dat is het gebied tussen wat mensen doen, en wat 
maatschappelijk opgelegd of verwacht wordt. In dat 
tussengebied tussen het ‘private’ en het ‘publieke’ kan je 
meerdere posities innemen. Je kan ervan uitgaan dat 
mensen zich moeten aanpassen aan wat 
maatschappelijk verwacht wordt. Of je gaat ervan uit 
dat de samenleving niet altijd goed in elkaar zit en moet 
veranderen.”  

(Interview prof. Maria Bouverne-De Bie, sociaal.net)



2. Waarom deze cursus?

▪ Vertaling van sociale problemen naar pedagogische 
vraagstukken

▪ Roept vragen op 
▪Waarom komen we tussen?
▪ Ten aanzien van wie komen we tussen?
▪ Met welk doel komen we tussen?
▪ Hoe moeten deze interventies eruit zien?
▪Wat betekenen onze tussenkomsten voor de 
handelingsmogelijkheden van mensen? 

➔ Voorwerp van debat



2. Waarom deze cursus?

▪ Pedagogisch handelen is niet neutraal
▪ Geeft mee vorm aan sociale problemen (vb. spijbelen)
▪ Bestaande orde bevestigen of veranderen
▪ → Verantwoording!

▪ Pedagogisch handelen is niet per definitie ‘positief’
▪ Kan mogelijkheden beperken of verruimen 

▪ vb. hangjongeren
▪ Kan ook bijdragen tot sociale uitsluiting
▪ ➔ Nood aan aandacht voor de wijze waarop 
interventies ingrijpen op de leefsituatie en leefwereld 
van mensen



2. Waarom deze cursus?

Belang van inzicht in historisch-maatschappelijke context

▪ Pedagogisch handelen gebeurt steeds binnen bepaalde 
sociaal-culturele en politieke context

▪ Verschillen tussen contexten

▪ Continuïteit/discontinuïteit



3. Inleiding op sociale agogiek



Sociale agogiek

▪Oorsprong term: Tonko Tjarko Ten Have

▪ 1950: Hoogleraar sociale pedagogiek in Amsterdam

▪ 1962: ‘De wetenschap der sociale agogie’

▪ Toenemende focus op volwassenen

▪ Gemeenschappelijk wetenschappelijk kader voor de studie 
van diverse praktijken (jeugdwerk, vormingswerk met 
volwassenen, samenlevingsopbouw, jeugdhulpverleningen 
enz.)

▪ Centraal concept: sociale interventie 

▪ = de arbeid waarbij welbewust gestreefd wordt naar een 
verbetering van een bestaande toestand, althans naar 
verandering van deze toestand in een wenselijk geachte 
richting



Deze cursus

▪ Sociale agogiek 

▪ = wetenschappelijke studie van sociaal werk vanuit 
sociaal-pedagogisch perspectief (cf. Bouverne-De Bie, 
2015)

▪ Sociaal werk
a) Praktijk

b) Beroep

c) Wetenschappelijk vakgebied



Sociaal werk als praktijk







a) Sociaal werk als praktijk

▪ Sociaal werk = verzamelbegrip voor…
▪ Diversiteit van praktijken

▪ Jeugdwerk en jeugdzorg, gezin en opvoedingsondersteuning, 
maatschappelijke dienstverlening, samenlevingsopbouw en 
buurtwerk, vorming en educatie (cf. Bouverne-De Bie & Van 
Ewijk, 2008)

▪ Diversiteit van actoren

▪ Praktijkwerkers: jeugdwerker, hulpverlener, straathoekwerker, 
bemiddelaar, trajectbegeleider, vrijwilligerscoach…

▪ Beleidsmedewerkers binnen organisaties, politieke actoren

▪ Zie ook les 23 november (enkel leerstof voor studenten uit 
aanbodsessie A!)



b) Sociaal werk als beroep

▪ Eind 19de, begin 20ste eeuw: start professionalisering sociaal werk

▪ 1920: Inzet van beroepskrachten

▪ Ontwikkeling kennis en deskundigheid nodig voor uitoefening beroep

▪ Eerste scholen voor maatschappelijk werk

▪ Erkend door Ministerie van Justitie 

▪ 1945: wettelijke erkenning titel ‘maatschappelijk assistent’

▪ Marginale uitbouw beroepsverenigingen

▪ Actueel is de vraag naar beroepsvereniging weer ‘hot’



Sociaal werk als beroep

▪ Jaren 1960: sociaal-agogische opleidingen universiteiten

▪ 1974: opleiding sociale agogiek UGent

▪ 2004: invoering BAMA-structuur

▪ Academische masteropleidingen sociaal werk in Vlaanderen

▪ Politieke en Sociale Wetenschappen (KU Leuven en Universiteit 
Antwerpen)

▪ Pedagogische Wetenschappen (UGent)

▪ Doctoraat in het sociaal werk



Sociaal werk als beroep

▪ Professionalisering = voorwerp van discussie

▪ Historisch: Is social work a profession? (Flexner, 1915)

▪ Maar ook actueel:

▪ Vrijwilligers versus beroepskrachten

▪ Specialisten versus generalisten

▪ Technische professionaliteit versus normatieve professionaliteit

▪ Technisch: methodische expertise centraal

▪ ‘De dingen goed doen’

▪ Normatief: reflectie op maatschappelijke rol en het handelen 
van sociaal werkers centraal

▪ ‘De goede dingen doen’





Sociaal werk als beroep

▪ ‘Onaffe professionalisering’ als inherent kenmerk van sociaal 
werk 

“It is precisely which identifies social work as a social profession, i.e. as 
a professional activity that does not strive to distance itself from social 
processes […] but which derives its mandate always from being based 

in and linked to the way in which society, not a group of experts, 
collectively defines, often in most contradictory way, criteria of 

‘wellbeing’, social integration and hence the conditions under which 
society can only exist’’ 

(Lorenz, 2004).



Sociaal werk als beroep

▪Ontwikkeling van kennis en deskundigheid in nauwe
verbinding met maatschappelijke ontwikkelingen

“

Het sociaal werk evolueert immers sterk mee met de samenleving. 
Actuele maatschappelijke trends zoals de economische crisis, 

vergrijzing, radicalisering, de vluchtelingencrisis … stellen nieuwe 
vragen aan en uitdagingen voor het sociale werk. Het uitzicht van 
het sociale werk wordt dus sterk ingekleurd door de stand van de 
samenleving. De discussie over de rol en betekenis van het sociaal 

werk verstomt dan ook nooit .” 

(Claessens, 2017, p.16)



c) Sociaal werk als vakgebied

▪ Erkenning van sociaal werk als academisch vakgebied recent 
opgenomen in internationale definitie sociaal werk

“Social work is a practice-based profession and an academic discipline 
that promotes social change and development, social cohesion, and the
empowerment and liberation of people. Principles of social justice, human 
rights, collective responsibility and respect for diversities are central to
social work. Underpinned by theories of social work, social sciences, 

humanities and indigenous knowledges, social work engages people and
structures to address life challenges and enhance well-being.” 

(IFSW & IASSW, 2014)



Sociaal werk als vakgebied

▪ Sociaal werk als academisch discipline: vrij jong

▪ 2011: European Conference on Social Work Research

▪ 2014: Oprichting European Social Work Research Association (ESWRA)



Sociaal-pedagogisch perspectief op sociaal werk

▪Onderzoek naar… 
▪ Positie, rol en functie van sociaal werkpraktijken in 
samenleving (Hämäläinen, 2003)
▪ ‘Leefwereldbenadering’ (Grunwald & Thiersch, 2009)

▪ Inzicht in leefwereld van mensen
▪ Betekenis en ervaringen van mensen

▪➔ Reflectie over sociaal werkpraktijken vanuit vraag naar 

waarom, op welke wijze en met welke consequenties 
tussengekomen wordt 



Opbouw cursus

▪ Sociaal-pedagogische studie van sociaal werk vraagt inzicht in 

▪ Deel 1: Historische ontwikkeling sociaal werkpraktijken

▪ Deel 2: De verzorgingsstaat als context

▪ Deel 3: Constructie van sociale problemen

▪ Deel 4: Sociaal werk als mensenrechtenberoep



Volgende week…

▪ Sociaal werk en de (nieuwe) sociale kwestie

▪ On campus: groep 2

▪ Overige studenten online: zie zoomlink in ‘aankondigingen’


