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Wegens Covid19 kan mogelijk afgeweken worden van de onderwijs- en evaluatievormen. Dergelijke afwijkingen zullen via Ufora worden gecommuniceerd.

Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 5.0
Studietijd 150 u
Contacturen
45.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2022-2023
A (semester 2)
Nederlands

Gent

Lesgevers in academiejaar 2022-2023
Colins, Olivier
Vandevelde, Stijn

hoorcollege
zelfstandig werk

PP10
PP10

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2022-2023
Master of Science in de pedagogische wetenschappen (afstudeerrichting klinische
orthopedagogiek en Disability Studies)
Master of Science in de pedagogische wetenschappen (afstudeerrichting pedagogiek en
onderwijskunde)

40.0 u
5.0 u

Verantwoordelijk lesgever
Medelesgever
stptn
5

aanbodsessie
A

5

A

Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Leefklimaat, Onderwijs en Vorming, Rehabilitatiemodellen (RNR/GLM), Sterktegerichte
benaderingen, Trauma, Intersectionaliteit, Herstel
Situering
Dit opleidingsonderdeel is een keuzevak binnen de Master of Science in de Pedagogische
Wetenschappen en Master of Science in het Sociaal Werk.
Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen door het (vermoedelijk plegen van) criminele feiten
in contact komen met (jeugd)rechtbank of andere justitiële en forensische actoren (politie,
rechtbank, forensische hulpverlening, gesloten residentiële settings, …).
Het keuzevak focust op theoretische kaders, praktijken en interventies gerelateerd aan het
pedagogisch handelen met kinderen, jongeren en volwassenen in justitiële en forensische
contexten. Hierbij gaat aandacht uit naar verschillende aspecten gerelateerd aan de
ondersteuning, begeleiding, onderwijs, vorming en hulpverlening, … van/aan deze kinderen,
jongeren en volwassenen.
Inhoud
In dit opleidingsonderdeel komen thema’s/onderwerpen aan bod die de opvoeding, het
onderwijs/vorming, of re-integratie van kinderen, adolescenten en volwassenen in justitiële en
forensische contexten (kunnen) bevorderen of bemoeilijken:
• Definities, terminologie, etiologie, assessment en andere relevante aspecten van kenmerken
• van kinderen of volwassenen zoals delinquentie en normoverschrijdend gedrag,
• persoonlijkheidskenmerken, psychische problemen,…
• Definities, terminologie, etiologie, assessment en andere relevante aspecten m.b.t.
• kenmerken van de opvoeders (bvb. ouders, leefgroepbegeleiders) of sociale netwerken zoals
• opvoedingsstijl, leefgroepklimaat, sociale ondersteuning, …
• Definities, terminologie, etiologie, assessment en andere relevante aspecten m.b.t.
• kenmerken van de ruimere context (bvb. maatschappelijke dynamieken (waaronder sociale
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kwetsbaarheid en armoede), beleidsmatige evoluties, …)
Theoretische kaders m.b.t. (ortho)pedagogische behandeling en ondersteuning in justitiële
en forensische contexten, met aandacht voor onder meer het Risk Need Responsivity-model
(RNR), Good Lives Model (GLM), …
Risicotaxatie en – management
Toepassingen in specifieke(hulpverlenings)contexten: internering,
gemeenschapsinstellingen, drughulpverlening in gevangenissen, personen in kwetsbare
situaties die in aanraking komen met justitie/forensische hulpverlening.
Geselecteede thema’s m.b.t. onderwijs en vorming, ondersteuning en behandeling in
ambulante en residentiële settings, aandacht voor het leefklimaat, discussie rond
geslotenheid, aandacht voor trauma en trauma-informed care, … (gelinkt aan actuele
tendensen).

Begincompetenties
null
Eindcompetenties
1 Correct hanteren van pedagogische terminologieën en definities gerelateerd aan
1 delinquentie en normoverschrijdend gedrag met respect voor cliënten en hun context.
2 In kaart brengen en analyseren van de interacties tussen persoons-, opvoeders- en
1 contextvariabelen, met aandacht voor mogelijke beperkingen én sterktes.
3 Inzicht hebben in, kritisch reflecteren over en toepassen van pedagogische theorieën in
1 situaties en praktijkcasussen gerelateerd aan het pedagogische handelen in justitiële en
1 forensische contexten, gesitueerd binnen ondersteuning, begeleiding, hulpverlening, en
1 onderwijs en vorming.
4 Inzicht hebben in, kritisch reflecteren over en toepassen van (sterktegerichte) (ortho)
1 pedagogische praktijken en methoden in ambulante en residentiële settings.
5 Ethisch handelen in complexe situaties.
Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling van de competenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Hoorcollege, zelfstandig werk
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
- De hoorcolleges worden gegeven door de lesgevers en een aantal geselecteerde
gastsprekers/experten.
Leermateriaal
Syllabus bestaande uit een bundeling van wetenschappelijke teksten.
Geschatte kostprijs: 30 euro
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Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Interactieve ondersteuning via het elektronisch leerplatform.
De lesgever is steeds aanspreekbaar voor en na de lessen.
Via e-mail kan desgevallend een afspraak met de lesgever worden gemaakt.
Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Schriftelijk examen.
Eindscoreberekening
Het examen telt mee voor 100% van de beoordeling.

(Goedgekeurd)

3

