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SOCIALE AGOGIEK: POBEvaluatie



STRUCTUUR VAN HET 

OPLEIDINGSONDERDEEL



“Sociale agogiek betreft de studie van 

sociaal werk, sociaal-werkpraktijken en 

sociaal-werkthema’s” 



Sociaal werkpraktijken situeren zich binnen een context.

Sociaal werkpraktijken ingezet voor het omgaan met en oplossen van sociale 

problemen

• Hoe wordt het probleem gedefinieerd?

• Wie bepaalt die problemen?

• Draagt sociaal werkpraktijk hiertoe bij?

• Spanning emanciperen – controleren

• Spanning mattheüs – Robin Hood

• In- en uitsluitingsprocessen

HOE WERKT DIT IN DE PRAKTIJK? EN IN RELATIE TOT WELK BELEID?
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OPVOEDINGSONDERSTEUNING

Huis van het Kind (Mechelen)

Een Huis van het Kind is een samenwerkingsverband, waarbinnen

verschillende organisaties samen zorgen voor een multidisciplinair,

geïntegreerd en afgestemd aanbod ter ondersteuning van (aanstaande)

gezinnen met kinderen en jongeren. In het Huis van het Kind kan je terecht voor

preventieve gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning en acties ter

bevordering van de sociale cohesie en ontmoeting.

Meer informatie op: https://kinderstad.mechelen.be/huis-van-het-kind

https://kinderstad.mechelen.be/huis-van-het-kind


GEZONDHEID

Wijkgezondheidscentrum

Een wijkgezondheidscentrum is een multidisciplinaire groepspraktijk waar
verschillende zorgverleners zoals huisartsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen,
maatschappelijk werkers, diëtisten,… samen onder één dak werken. De
samenstelling van het team kan verschillen per wijkgezondheidscentrum. De visie
van gezondheid is integraal: een toestand van lichamelijk, psychisch en sociaal
welbevinden. Wijkgezondheidscentra houden binnen hun gezondheidsdiagnose
rekening met deze verschillende componenten en zijn betrokken bij het
gezondheidsbeleid van de wijk en zijn bewoners. Tijdens dit online bezoek zal de
focus liggen op gezondheidspromotie en sociaal werk in een
wijkgezondheidscentrum.

Meer informatie op: https://vwgc.be/ en https://www.wgcdekaai.be/

about:blank
about:blank


ARMOEDE

De Vrouwenraad 

De Vrouwenraad is de overkoepelende organisatie voor verenigingen die werken aan

gelijke kansen voor vrouwen en mannen binnen een multiculturele samenleving. Ze komen

op voor gelijke rechten en kansen voor alle vrouwen en mannen, ongeacht hun leeftijd,

afkomst, seksuele geaardheid, overtuiging, handicap of andere discriminatiegronden.

Project Miriam 3.0: Project voor empowerment van vrouwen die een (equivalent) leefloon

ontvangen en die zich in een toestand van eenouderschap bevinden. Dankzij een

intensieve begeleiding heeft dit project tot doel de empowerment te versterken van

alleenstaande moeders die aankloppen bij het OCMW, hun sociaal isolement te doorbreken

en de armoede te verminderen, met bijzondere aandacht voor hun socioprofessionele

integratie.

Meer informatie op: http://www.vrouwenraad.be/

http://www.vrouwenraad.be/


SOCIAAL- CULTUREEL WERK

Rabot-project — Simon Allemeersch

Twee jaar lang vestigde kunstenaar-theatermaker Simon Allemeersch zijn atelier in de

Gentse Rabotwijk, in de sociale woontorens die beetje bij beetje leeglopen omdat ze

worden afgebroken. Langzaam, in onderhandeling met de bewoners en samen met andere

makers, stichtte hij er 'een geheugen van de blokken’. De praktijkervaringen en

documentatie van het Rabotatelier werden verwerkt tot een documentaire voorstelling, een

boek en twee expo’s.

Tien jaar nadat hij zijn intrek nam in de iconische woontorens van de Gentse Rabotwijk

zocht hij de mensen van toen opnieuw op. In een videodagboek verzamelde hij

getuigenissen, om daarna uit te zoomen naar een groter thema: private en publieke rijkdom.

Hoe kunnen architectuur, stadsontwikkeling en beleid ervoor zorgen dat we een goed leven

kunnen leiden?

Meer informatie op: https://www.kaaitheater.be/nl/agenda/afgelast-rabot-2

https://www.kaaitheater.be/nl/agenda/afgelast-rabot-2


ARMOEDE

Burgerplicht

Burgerplicht is ontstaan als burgerinitiatief tijdens de coronacrisis van 2020. De

Turkse gemeenschap in Gent verenigde zich om de noden van de zorg, onderwijs,

jongeren en noodhulporganisaties te lenigen. Na enkele campagnes bleef een

vraag en engagement om een breed platform uit te bouwen voor en door

Gentenaren van Turkse afkomst.

Burgerplicht heeft 2 belangrijke doelstellingen

● Activeren en vormgeven van solidariteit en engagement vanuit de Gents-

Turkse gemeenschap

● Werken aan gelijke kansen op vlak van onderwijs, vrije tijd, participatie…

Meer informatie op: www.burgerplicht.be

http://www.burgerplicht.be


JEUGDHULP - JEUGDZORG

JUNO (Jeugdzorg Emmaüs)

Begeleidingshuis JUNO in Schoten biedt verblijf en begeleiding aan 59
jongeren tussen 3 en 21 jaar. In het begeleidingshuis verblijven jongeren die
(tijdelijk) niet thuis kunnen wonen omwille van diverse redenen (vb. ziekte,
geweld, schulden,...)

Meer informatie op: https://www.jeugdzorgemmausantwerpen.be/juno

https://www.jeugdzorgemmausantwerpen.be/juno


JEUGDHULP - JEUGDZORG

De Vuurvogel

"De Vuurvogel” staat in voor de begeleiding van jongeren die in
problematische overlevingspatronen leven. De jongeren worden steeds
verwezen door de Intersectorale Toeganspoort, het Ondersteuningscentrum
Jeugdhulp of de sociale diensten bij de Jeugdrechtbank.

Meer informatie op: https://www.cidar.be/vuurvogel

https://www.cidar.be/vuurvogel


IN- EN UITSLUITING - MIGRATIE

Het Ondersteuningsteam Oost –en West Vlaanderen (OTA VZW)

OTA organiseert ondersteuning via advies, bemiddeling, coaching en

vorming voor hulpverleners uit de integrale jeugdhulp die jongeren met een

migratieachtergrond begeleiden. OTA gaat er vanuit dat cultuursensitief

handelen integraal deel uitmaakt van een kwalitatieve hulpverlening.

Meer informatie op: https://www.otavzw.be

https://www.otavzw.be/


Geef een beschrijving van de praktijk, met inbegrip van een analyse 

van hoe deze praktijk aangestuurd wordt door het beleid (en welk 

beleid).

STAP 2: groepswerk



Analyseer één van de vier kernthema’s die relevant zijn voor deze 

praktijk en geef aan hoe het gekozen thema zich tot de praktijk 

relateert. 

STAP 3: groepswerk



De wisselwerking tussen onderzoek en praktijk

Is er onderzoek dat deze praktijk beïnvloedt?

Gebeurt (of gebeurde) er onderzoek in deze praktijk?

Wie bepaalt de onderzoeksvragen?

Heeft onderzoek invloed op deze praktijk?

Heeft deze praktijk invloed op onderzoek?

1



Impact van hedendaagse ontwikkelingen

Is er sprake van vermarkting?

Vermaatschappelijking? 

Verschuivingen van gunst naar recht en terug? 

Verschuiving van recht naar plicht?

Accountability?

Return on investment?

2



De sociaal werker als actor

Hoe gaat de praktijk om met verwachtingen van beleid?

Hoe gaat de praktijk om met verwachtingen van gebruikers?

Is er discretionaire ruimte?

Is er ruimte voor debat?

Is er invloed op beleid?

3



Definiëring van sociale problemen

Hoe ziet men de eigen praktijk als (deel van) een oplossing?

Van welk probleem?

Wie definieert het probleem?

Wie heeft hier nog invloed op?

Hoe wordt het probleem gedefinieerd? (zie model Vranken)

4



BELANGRIJKE 

DATA



17/02

Inschrijven op 1 van de beschikbare groepen op Ufora

(keuze uit 8 praktijken). Elke groep bestaat uit 5 studenten. 

Hiermee maak je ook de groepsopdracht. De begeleider 

neemt contact met jullie op voor de praktische afspraken.

In deze periode vinden de online bezoeken plaats. 

Vergeet je zeker niet grondig voor te bereiden (vragen 

voorbereiden, opzoekingswerk verrichten, etc.). Praktijken 

mogen immers niet meer achteraf worden gecontacteerd!

22/02-

22/03



02/04

Factsheet doorsturen van om en bij de twee bladzijden 

met daarop een antwoord op de eerste opdracht (zie 

stap 2). 

Algemene feedback (op eerste opdracht) - sessie 

per praktijk

19/04 -

03/05

19/04

Doorsturen tweede deel opdracht naar je begeleider 

met de mogelijkheid tot mondeling feedback (in te 

schrijven via groepen op Ufora)



Op deze twee data worden de (online) presentaties

georganiseerd. Elke groep dient aanwezig te zijn 

gedurende de hele sessie waarin zijzelf ook presenteren. 

Verder volgt iedereen nog 1 andere presentatiesessie. 

03/05

10/05

28/05

Uiterste datum waarop de finale paper (max. 2000 

woorden) én individuele opdracht (max. 1300 woorden) 

kan worden ingediend via opdrachten op Ufora. 



EVALUATIE



50% 

= groepswerk (paper 

& presentatie) 

50% 

= individueel werk



Groepswerk (max. 2000 woorden)

(i) de praktijk wordt beschreven

(ii) de link met de beleidscontext wordt gelegd

(iii) één van de kernthema’s wordt besproken in relatie tot de praktijk

BELANGRIJK:

-> De grondigheid en degelijkheid van de voorbereiding (dossierkennis)

-> De diepgang, de helderheid, de argumentatie en de scherpzinnigheid van de

voorgestelde analyse (niet louter een beschrijving van de praktijk!)



Individueel werk (max. 1300 woorden)

- Kijk naar minstens 1 andere presentatiesessie dan waar je zelf 

gepresenteerd hebt (deze worden opgenomen)

- Schrijf een persoonlijke reflectie 

‘Werkt de praktijk duurzaam aan het sociaal probleem?’

1. Verwijs naar andere praktijken uit de presentaties

2. Maak in je antwoord gebruik van min. 1 onderzoek (WebOfScience, 

GoogleScholar, lib.ugent.be; alertonline.be) en/of opinie (sociaal.net) 

3. Verwijs naar het (lokaal, Vlaams, Federaal) beleid

Voor deze opdracht mag je zeker ook de cursus sociale agogiek of andere 

cursussen/literatuur gebruiken



Vragen steeds bij je begeleider van de gekozen praktijk:

Juno.Tourne@UGent.be
Saan.VanElsen@UGent.be
Ruwayda.SaidSalem@UGent.be
Nele.Feryn@UGent.be

mailto:juno.tourne@ugent.be
mailto:Saan.vanelsen@ugent.be
mailto:Ruwayda.saidsalem@ugent.be
mailto:nele.feryn@ugent.be

