INTERNATIONAL
TRACK
Social Work

De samenleving wordt meer divers, en zo ook de belanghebbenden waar je als Sociaal Werker mee in
contact komt. Dit maakt dat het ontwikkelen van de nodige Internationale Competenties (ICOM’s) van
groot belang is.
De Internationale Competenties komen uiteraard in de basisopleiding aan bod, maar voor studenten
die hun opleiding internationaler wensen te maken is er tevens een ‘International Track’ ontwikkeld.
Dit is een specifiek internationaal spoor dat je kan volgen om extra Internationale Competenties te
verwerven. Eenmaal je binnen dit ‘International Track’ 45 ICOM-punten verzameld hebt, krijg je het
‘Getuigschrift International Track’. Hiermee kan je ten aanzien van toekomstige werkgevers aantonen
dat jij bijkomende Internationale Competenties verworven hebt.
Onderstaande lijst is een soort keuzemenu, aan de hand waarvan je zelf je ‘International Track’ kan
samenstellen. Zoals je kan zien komen bepaalde opleidingsonderdelen direct in aanmerking om erkend
te worden binnen het ‘International Track’. Bij andere opleidingsonderdelen wordt er een specifiek
spoor aangeboden (vb. stage in het buitenland, paper in een andere taal…). Nog andere mogelijkheden
worden volledig buiten het curriculum aangeboden.

Meer info?
Wendy Derynck (ankerpersoon Internationalisering Sociaal Werk)
Deelnemen?
Stuur een email naar wendy.derynck@vives.be, met de mededeling dat je dit ‘International Track’
wenst te volgen en activeer zo je ‘International Passport’. Op dit ‘International Passport’ worden alle
verworven ICOM-punten in het kader van het ‘International track’ verzameld.

INTERNATIONAL TRACK -keuzemenu
Onderdeel
Frans voor welzijnswerkers
Engels voor welzijnswerkers

Je volgt de bijscholing die wordt aangeboden vanuit het samenwerkingsverband VIVES-SAW en
CVO MIRAS Kortrijk.
Je volgt de bijscholing die wordt aangeboden vanuit het samenwerkingsverband VIVES-SAW en
CVO MIRAS Kortrijk.

Paper in het Frans/Engels schrijven

Doorheen de opleiding Sociaal Werk schrijf je een paper in een andere taal.
Opleidingsonderdelen die hiervoor in aanmerking komen zijn: Sociaal Werk in een Internationaal
Perspectief (Engels), Paper Bachelorproef (Frans/Engels: in afspraak vakdocent), Arbeidsrecht
(Frans), Werkstuk ISAT ((Frans/Engels: in afspraak vakdocent)…

Paper met internationaal vergelijkende studie

Je werkt binnen een bestaande opdracht een internationaal vergelijkende studie uit (wanneer dit
niet expliciet de opdracht vanuit het vak is).

ISAT

Deel 1 van de individuele ISAT-opdracht in een anderstalige stad of buitenlandse stad uitvoeren.

Vak in de Université Catholique de Lille, France.
Internationale week in buitenland
Summer school (India, Nederland…)
MOOC https://www.mooc-list.com/
Inbreng elders verworven Internationale
Competenties
Buitenlandse Bachelorproef
Presentatie Bachelorproef in het Engels/Frans

Je wisselt een vak uit je curriculum uit met een equivalent vak dat wordt aangeboden in de
onderwijsinstelling Université Catholique de Lille, France.
Je neemt deel aan een internationale week, georganiseerd in een buitenlandse
onderwijsinstelling. De deelname aan deze internationale week is inwisselbaar voor het vak
‘Actuele Maatschappelijke Uitdagingen’, ‘ISAT’, ‘SWIP’.
Je neemt deel aan een Summer school, georganiseerd door een buitenlandse onderwijsinstelling.
Je kan deze Summer School inwisselen voor een vak (3ICOM-punten - in afspraak met de
werkgroep Internationalisering).
Je wisselt een vak uit je curriculum met een MOOC-Cursus. MOOC staat voor Massive Open
Online Course, een online-cursus waarvoor iedereen zich mag inschrijven. Met een MOOC kun je
zelfs een certificaat behalen bij een universiteit van wereldfaam.
Heb je elders internationale competenties verworven (AFS…)? Dan kan je deze ervaring voor
maximaal 3 studiepunten inbrengen.
Je neemt deel aan een buitenlandse bachelorproef.
Je presenteert, in samenspraak met je bachelorproefbegeleider, je bachelorproef in een andere
taal.
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Praktijkervaring en reflectie

Je kiest voor praktijkervaring in een internationale of anderstalige context.

Meewerken aan Internationale Week

Sprekers introduceren, activiteiten begeleiden….tijdens de internationale week.

Buddy voor inkomende studenten

Je fungeert als buddy voor internationale studenten in Vives.
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Stage in het buitenland (2de jaar)

Je doet je verkenningsstage in het buitenland (stageperiode = 60 dagen totaal verblijf).
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Stage in het buitenland (3de jaar)

Je doet je bekwamingsstage in het buitenland (stageperiode = 13 weken).
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Mobility Window Project

Je kiest voor projectwerk in het buitenland (meer info: zie afstudeertrajecten).

2

30

3 Wendy Derynck

Mobility Window Traject

Je kiest voor een studie in het buitenland (meer info: zie afstudeertrajecten).
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Vives Honours degree – International Boot Camp

Je neemt deel aan de honours degree – International Boot Camp
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Buitenlandse Stage na afstuderen

In het jaar nadat je afstudeerde doe je een buitenlandse stage.
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