Sociaal Werk
JIJ KIEST DE KANT VAN DE MENSEN
Als sociaal werker werk je mét en voor mensen: je wil ze kracht geven en bijdragen aan hun
welzijn. Je bent geboeid door wat mensen drijft en motiveert, en door wat je ziet gebeuren in
de maatschappij en in de wereld.
Tijdens je opleiding coachen we jou om een kritische en zelfbewuste professional te worden in
de afstudeerrichting die jou het best ligt:
Maatschappelijk Werk,
Maatschappelijke Advisering,
Personeelswerk,
Sociaal-Cultureel Werk.
Eenmaal afgestudeerd kun je het verschil maken in heel wat sectoren en jobs:
Je werkt in scholen, gevangenissen, jeugdhuizen, bedrijven, verenigingen, straathoekwerk,
vormingsorganisaties, de overheid ...
Je werkt als psychosociaal begeleider, hulpverlener, justitieassistent, HR-officer,
arbeidscoach, jeugdconsulent, straathoekwerker ...

DE KRACHT VAN
KWETSBAARHEID
Elk jaar creëren studenten van fase 2
samen met kunstenaars en kwetsbare
mensen een theaterspektakel met
muziek, dans en woord in cc De Werft
in Geel. Dit project kadert binnen
Sociaal artistiek werk en kan op een
zeer grote publieke belangstelling
rekenen!

Als maatschappelijk adviseur informeer
en adviseer je mensen over hun rechten
en plichten. Je maakt mensen wegwijs
in het doolhof van
reglementeringen. Je bemiddelt en lost
sociaal-juridische problemen op. Je
kan aan de slag bij ombudsdiensten en
sociale diensten van steden en
gemeenten, sociale
huisvestingskantoren, huurdersbonden,
mutualiteiten, vakbonden,
kinderbijslagfondsen, rechtbanken,
ministeries, middenstandsverenigingen,
diensten voor schuldenregeling enz.
Als maatschappelijk werker leer je
mensen om zich beter te redden in hun
omgeving: het gezin, de familie of de
buurt, maar ook de bredere samenleving

SAMEN HET VERSCHIL MAKEN

GO INTERNATIONAL AT HOME

Als maatschappelijk assistent zet je
je actief in voor meer welzijn voor
mens en samenleving. Daarom volg
je kritisch wat er beweegt in de
samenleving. In de opleiding nemen
studenten en docenten regelmatig
deel aan sociale acties zoals de
werelddag van verzet tegen armoede,
de warmste week, verzet tegen de
privatisering van het sociaal werk, de
rodeneuzendag, acties tegen de
versoepeling van het beroepsgeheim

Als enige opleiding in Vlaanderen
nemen we deel aan een
internationale, online module voor
sociaal werk. Met Vircamp werk je
met studenten uit andere Europese
landen virtueel samen rond een
bepaald thema. De voertaal is Engels.

Meer weten?
Surf naar thomasmore.be
Christien Broeckmans
Opleidingsmanager
+ 32 14 56 23 10
christien.broeckmans@thomasmore.be

fb.com/SociaalWerk.ThomasMoreBE/

AAN HET WERK

#wearegeel
Campus Geel
Kleinhoefstraat 4 - 2440 Geel
thomasmore.be/geel
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