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      Modulefiche 

Naam module Communicatie en Expressie 
Korte omschrijving In deze module leert de cursist de communicatiekenmerken en processen 

zowel op individueel als op groepsniveau. Daarmee samenhangend 

worden ook het ontstaan en de functies van emoties en hun 

expressievormen behandeld.  

Als laatste punt gaat men dieper in op het aspect massacommunicatie. 

Men leert de verschillende kanalen kennen en hun werking via een 

interactieve opdracht en de theorie. 

 

Lestijden 120 

Docent(en) Massonet Jo 

Doelstellingen De interactie en communicatie tussen personen beschrijven en in concrete 

situaties analyseren. 

Soorten massacommunicatie beschrijven, hun functies toelichten en 

vanuit verschillende standpunten beoordelen. 

Opvattingen over het ontstaan en de functies van emoties vergelijken en 

de socio – culturele invloed op uitingen ervan aantonen. 

 

Leerinhouden In theorie en praktijk leert men de inhouden verwerken van alle aspecten 

van het communicatieproces, met de daarbij horende emoties.  

De massacommunicatiekanalen worden onder de loep genomen en 

uitgebreid bestudeerd en besproken. 

 

Begincompetenties Voor deze module is geen specifieke voorkennis vereist. Men kan zo 

instappen in deze module. 

Eindcompetenties  

Didactische 

werkvormen 

Klassikale les adhv Onderwijsleergesprek en doceermomenten. 

Klassikale oefeningen / Groepswerken 

Individuele interactieve opdracht 

Evaluatie Schriftelijk gesloten boek examen in combinatie met permanente 

evaluatie aan de hand van taken en toetsen. 

Lesmateriaal Handboek en extra aanvullende copies 

Begindatum 01/02/2012 

Einddatum 30/06/2012 

Gecombineerd 

onderwijs 

Ja 25% 
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      Modulefiche 

Naam module Identiteit en Normering 
 

Korte omschrijving De cursist maakt kennis met de verschillende fasen in de persoonlijke 

ontwikkeling van de mens en de factoren die er invloed op hebben. Verder 

wordt er aandacht besteed aan de vorming van waarden en normen bij 

het individu en in de samenleving. 

 

Lestijden 120 

 

Docent(en) Massonet Jo 

 

Doelstellingen Mechanismen uitleggen volgens dewelke persoonlijke en 

groepsidentiteiten tot stand komen en veranderen. 

Opvattingen over de mens en over de gelijkheid van mensen in historisch 

en cultureel perspectief plaatsen en deze opvattingen met heersende 

wereldbeelden verbinden. 

Beschrijven van de individuele waardeontwikkeling en de effecten van 

gelijkenissen en verschillen op de maatschappij verklaren. 

 

Leerinhouden De verschillende soorten identiteiten gaat men verder uitdiepen en 

bestuderen. Waarden en normenontwikkeling worden als belangrijke 

aspecten beschouwd en komen in alle aspecten doorheen de cursus 

aanbod onder meer in het begrip persoonlijkheid en al zijn bijhorende 

facetten. 

 

Begincompetenties Voor deze module is geen voorkennis vereist. 

 

Eindcompetenties  

 

Didactische 

werkvormen 

Klassikale les adhv Onderwijsleergesprek en doceermomenten. 

Klassikale oefeningen / Groepswerken 

 

Evaluatie Schriftelijk gesloten boek examen in combinatie met permanente 

evaluatie aan de hand van taken en toetsen. 

 

Lesmateriaal Handboek en extra aanvullende copies 

 

Begindatum 01/09/2011 

 

Einddatum 30/01/2011 

 

Gecombineerd 

onderwijs 

Ja 25% 
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      Modulefiche 

Naam module Organisatie en Samenhang 
 

Korte omschrijving In deze module worden de verschillende organisatievormen binnen 

samenleving en gezin en hun interactie bestudeerd. Er wordt ook dieper 

ingegaan op het spanningsveld groep – individu. 

In het tweede gedeelte gaat men dieper in op het studiekeuzeproces en 

de daarbij horende beroepsvelden. 

 

Lestijden 120 

 

Docent(en) Massonet Jo 

 

Doelstellingen Organisatievormen zoals gezin, peergroep, sociale klasse en beroepsgroep 

omschrijven. 

De organisatie van verschillende maatschappelijke velden beschrijven. 

De spanning tussen individualisme en collectivisme beschrijven. 

 

Leerinhouden Men gaat de evolutie van het gezin en de maatschappij doorheen de tijd 

bestuderen.  

Als tweede deel komt het studiekeuzeproces en de daarbij horende 

beroepskeuze aan bod.  

 

Begincompetenties Voor deze module is geen voorkennis vereist. 

 

Eindcompetenties  

 

Didactische 

werkvormen 

Klassikale les adhv Onderwijsleergesprek en doceermomenten. 

Klassikale oefeningen / Groepswerken 

 

Evaluatie Schriftelijk gesloten boek examen in combinatie met permanente 

evaluatie aan de hand van taken en toetsen. 

 

Lesmateriaal Handboek en extra aanvullende copies  

Lessenpakket sid in beurs 

 

Begindatum 01/09/2011 

 

Einddatum 30/06/2012 

 

Gecombineerd 

onderwijs 

Ja 25 % 
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