Sociaal werker
vanaf de eerste
dag
Ben je gevoelig voor mensen die kwetsbaar
zijn of die het moeilijk hebben? Wil je
hen hierin begeleiden en zoeken naar een
gepaste oplossing? Word je onrustig wanneer
je merkt dat niet iedereen dezelfde kansen
krijgt? Wens je daar verandering in te
brengen? Ben je gedreven om personen of
groepen te informeren zodat ze meer tot hun
recht komen? Lijkt het jou wat om sociale en
culturele activiteiten te organiseren? Of om
actie te ondernemen en samen met anderen
projecten op te zetten voor een leefbare
buurt? Of het debat aan te wakkeren rond
maatschappelijke thema’s?
Wel … dan is een bachelor Sociaal Werk aan
EhB wellicht iets voor jou. Onze opleiding
is sterk praktijkgericht. Wij willen onze
studenten laten uitgroeien tot geëngageerde,
zelfbewuste en kritische professionals, direct
inzetbaar in praktijken van sociaal werk, ook
in een grootstedelijke context.

Waar kan ik
aan de slag?
De opleiding zorgt voor drie afstudeerrichtingen:
Sociaal-Cultureel Werk, Maatschappelijk Werk en
Maatschappelijke Advisering.
Onze afgestudeerden zijn actief in een waaier van
organisaties, gemeentelijke diensten of overheden,
dit binnen verschillende domeinen van sociaal
werk: hulp- en dienstverlening, gezondheid, justitie,
samenlevingsopbouw, onderwijs, jeugdwerk, kunst en
cultuur, arbeid en personeel,…
Ze zijn aan de slag als sociaal werker of meer
specifiek als hulpverlener, jobcoach, straathoekwerker,
jeugdconsulent, schoolopbouwwerker,
gezinsbegeleider, intercultureel bemiddelaar,
coördinator van een buurthuis, cultuurfunctionaris,
educatief verantwoordelijke, vakbondsmedewerker,
jobcoach, trajectbegeleider, HR-consulent of
beleidsmedewerker.
Verschillende afgestudeerden hebben de smaak
van het studeren volledig te pakken gekregen en
specialiseren zich verder aan de universiteit
(Politieke of Sociale Wetenschappen, Criminologie,
Rechten, Agogische Wetenschappen, ... ).

“Als maatschappelijk werker
ondersteun ik leerlingen bij hun
schoolloopbaan. Ik luister naar
hun verhaal, geef advies en indien
nodig verwijs ik door naar meer
gespecialiseerde begeleiding.”
- Hannah loopt stage bij het Centrum Leerlingenbegeleiding (CLB) in Aalst (Maatschappelijk Werk)

“Als sociaal-cultureel werker ga ik aan de slag
met enkele buurtjongeren om hun talenten te
ontwikkelen zodat ze meer in zichzelf geloven.
Ik probeer hun vertrouwen te winnen en zoek
naar verbinding met het cultureel centrum.”
- Thomas loopt stage bij het cultureel centrum De Vaartkapoen in Molenbeek
(Sociaal-Cultureel Werk)

“Ik verdedig als maatschappelijk
adviseur de rechten en belangen van
vakbondsleden. Ze kunnen bij mij terecht
met vragen of om info en advies over hun
rechten ten opzichte van werkgevers en
sociale zekerheidsinstellingen.”
- Nihad loopt stage bij de vakbond ACLVB in Brussel
(Maatschappelijke Advisering)
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De opleiding is een praktijkgerichte studie van drie jaar. In die tijd leveren
we jou stapsgewijs de nodige bagage zodat je na je studies meteen aan
de slag kan als sociaal werker. We bieden jou een afwisselend pakket van
kennis, zeer praktijkgerichte vakken, projectwerk, oefeningen en stages.
In het eerste deeltraject leggen we de grote funderingen, de basis. Vanaf het
tweede deeltraject stemmen we jouw studieprogramma alsmaar specifieker af op
het uiteindelijke beroep. In het tweede jaar kies je ook een afstudeerrichting:
Maatschappelijk Werk, Maatschappelijke Advisering of Sociaal-Cultureel Werk.
Op het einde van je studies heb je het diploma bachelor Sociaal Werk
behaald met de beschermde titel “maatschappelijk assistent”.
Gemeenschappelijke vakken
Optie-specifieke vakken
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Praktijk

Een coachende aanpak

Een campus op maat

Bij ons ben je sociaal werker vanaf de eerste dag van je
opleiding. We leren jou de knepen van het vak via oefening,
training, studiebezoeken en vooral veel stage. Je wordt meester
in de uitvoering.

We benadrukken een stevig contact tussen student en docent. Je volgt vaak les in
kleine groepen. In een aantal vakken krijg je persoonlijke begeleiding. Dit stimuleert
de groei naar een zelfbewuste professional. We houden rekening met
de verschillende leerstijlen en hechten veel belang aan inspraak van studenten.
Indien je dit wenst, kan je bij onze ervaren studie- en trajectbegeleiders
terecht om een efficiënte studiemethode onder de knie te krijgen.

Je studeert op campus Bloemenhof, een toegankelijke en overzichtelijke
campus, met -on top- een studentenrestaurant dat jou een uniek zicht
op Brussel biedt. Onze campus is gelegen in het hart van de stad,
makkelijk bereikbaar en vlak bij het bruisende Brussel met gezellige cafés,
goede eetplekken, leuke winkels, veel cultuur en ander uitgaansvertier.

Persoonlijkheid
Een gedreven team van docenten levert jou de nodige kennis en
inzichten. We dagen jou uit om kritisch te leren denken en om
positie in te nemen. Je wordt een sociaal werker met persoonlijkheid.
Je geeft mee vorm aan het beroep van sociaal werker.

De stad als labo

Geen betere plek voor een sociaal werker-in-opleiding dan Brussel.
De stad loopt als een rode draad doorheen het studieprogramma.
Het is de plek bij uitstek waar verschillende mensen en culturen
zich met elkaar vermengen. Dit zorgt voor veel mogelijkheden,
maar ook voor scherpe contrasten. Een uitgelezen kader om
te groeien tot een geëngageerde, kritische professional.

Let’s get social

Ik wil meer weten

Schrijf je dan in op onze blogs:
ehb.be/blijf-op-de-hoogte

Benieuwd naar het volledige
studieprogramma of de inhoud
van je vakken? Ga dan snel naar
ehb.be/sociaal-werk

@Erasmushogeschool

Campus Bloemenhof

Jouw campus

Zespenningenstraat 70, 1000 Brussel

Campus Kanal
Slotstraat 28, 1000 Brussel

@Erasmushogeschool
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@erasmushogeschool

Campus Kanal

Infodagen 2022
•
•
•
•
•

za. 19 maart
za. 14 mei
za. 25 juni
za. 3 september
za. 10 september

Campus
Bloemenhof

Bekijk zeker ook
ehb.be/infomomenten

v.u. Dennis Cluydts | Erasmushogeschool Brussel
Nijverheidskaai 170, 1070 Brussel | 2021

Campus Bloemenhof
Zespenningenstraat 70
1000 Brussel
tel. 02 213 61 10

Campus Kanal

Slotstraat 28
1000 Brussel
tel. 02 899 71 00

Workshopweek 2022
• 28 februari - 4 maart (krokusvakantie)
Alle opleidingen openen de deuren om je
een voorsmaakje te geven van de studie of
de job. Begin 2022 lees je meer via:
ehb.be/workshopweek

1

2

Je studeert op campus Bloemenhof
en/of campus Kanal. Vlakbij
de Dansaertwijk maken deze
campussen deel uit van een van de
hipste buurten van centrum Brussel.
Campus Bloemenhof ligt – zoals de
naam al deed vermoeden – vlakbij
het Bloemenhofplein; het gezelligste
pleintje van Brussel. Maar ook
campus Kanal is binnenkort niet
meer uit het straatbeeld weg te
denken. In dit splinternieuwe,
state-of-the-art gebouw proberen
we zo nauw mogelijk samen te
werken met de buurt en plannen
we activiteiten met de aanwezige
organisaties. Buiten de lessen
kan je je uitleven met een van de
studentenverenigingen, die heel wat
culturele activiteiten en uitstappen
organiseren.
Beide campussen zijn makkelijk
bereikbaar met het openbaar
vervoer. Dankzij het MIVBabonnement rij je een heel jaar
voor een prikje door de stad (in
2021 voor 12 euro). Gebruik je
liever de fiets, dan parkeer je met
gemak je deelfiets van Villo! in de
omgeving van de campus. Een
jaarabonnement kost slechts 35
euro en er zijn vaak nog kortingen te
scoren. En vergeet de deelsteps niet!

Metro: 1 en 5
- halte Sint-Katelijne
Tram: 29, 32, 33, 38, 46, 63,
65, 66, 71, 86, 88, 4, 3, 51
- halte Beurs
- halte Anneessens
- halte Ninoofsepoort
- halte Vlaamsepoort
De Lijn bus: 126, 127, 128
- halte Ninoofsepoort
Trein
1. Brussel Zuid
2. Brussel Centraal
3. Brussel Noord

ba Sociaal Werk

