
Tweede en derde graad
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hun verhaal…



8

’’ Sociale en technische wetenschappen

Ik ben Driek Vandervelden en studeer aan de UCLL in de beste studierich�ng die je jezelf kan inbeelden,
namelijk de bacheloropleiding leerkracht lager onderwijs. Als je een hart hebt voor kinderen en je het dan
ook nog eens leuk vindt om hen iets bij te brengen, aarzel dan niet om extra informa�e te verzamelen.
Ikzelf heb Sociale en technische wetenschappen gevolgd in het middelbaar. Wat kan je verwachten van
de opleiding? Veel prak�jk, want al doende leert men! Voor de theore�sche vakken moest ik me het
meeste inspannen voor Frans. Maar besef goed dat dit voor iedereen anders is! Dit was
voor mij persoonlijk een werkpunt. In het laatste opleidingsjaar biedt de hogeschool een aantal
buitenlandse stages aan. Ikzelf ben op uitwisseling geweest naar Marokko.
Hopelijk zie ik jullie volgend jaar in de wandelgangen!

Driek Vandervelden, bachelor in onderwijs – lager onderwijs

Ik ben Frédérique Verdingh en heb de rich�ng Sociale en technische wetenschappen gevolgd op i-MaS.
Nu studeer ik graduaat maatschappelijk werk aan de UCLL te Hasselt.
Het maken van een GIP in SW was een meerwaarde door het kri�sch kijken naar bronnen en het
vormen van zelfevalua�es. Hetzelfde geldt voor het vak sociale wetenschappen en de vele
groepswerken. Het studieprofiel dat vereist is voor deze rich�ng is dat je maatschappelijk geëngageerd
bent, je bent gevoelig voor sociaal onrecht, je hebt interesse in onze samenleving en in welzijn. Je wil
mensen ondersteunen in hun zelfredzaamheid en aan hun deelname in onze samenleving. Je gaat
samen met een cliënt op zoek naar de moeilijkheden en uitdagingen die deze persoon hee� en pakt
deze samen aan. De opleiding graduaat hee� als voordeel dat je veel prak�jkervaring kan opdoen. Mijn
eerste stage was als leerlingenbegeleider op I-MaS. Mijn huidige stage is als gezinsbegeleider bij Domo
Hasselt met kwetsbare gezinnen, vaak in kans armoede. Hier begeleid ik zelf 3 gezinnen waarbij ik in
contact kom met verschillende culturen. De passie die ik voor deze rich�ng heb, komt doordat ik voel
dat ik een verschil kan maken voor een persoon of gezin. Je haalt veel voldoening uit de feedback die je
van cliënten krijgt en dit gee� je dan weer nieuwe energie om verder aan de slag te gaan. De aard van
het werk is zo divers dat ik mij nooit verveel of uitgekeken raak. De toekomstmogelijkheden bij deze
opleiding zijn zeer breed. Omdat je veel stage hebt, krijg je een brede kijk op het werkveld. Je kan later
terecht bij mutualiteiten, scholen, sociale huisves�ng, CAW, opvangcentra voor kinderen, jongeren, ...
overal dus waar een maatschappelijk werker nodig is.

Frédérique Verdingh – graduaat maatschappelijk werk – UCLL Hasselt
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’’ Sociale en technische wetenschappen

Mijn naam is Jeffrey Vanelderen en ik zit in mijn laatste jaar Toegepaste informa�ca Applica�eontwikkeling
(professionele bachelor programmeren) op de PXL in Hasselt. Op i-MaS studeerde ik Sociale en technische
wetenschappen. De bacheloropleiding in IT was dus een stap naar een hele andere sector. Zelf had ik nog
nooit geprogrammeerd en was de wiskunde in het eerste jaar best moeilijk. Ik heb hier zelf heel veel uren
aan moeten spenderen en ik heb uiteindelijk geen vakken moeten meenemen. Het is dus perfect mogelijk
om zonder voorkennis te programmeren, zolang je maar genoeg �jd steekt in de programmeervakken en de
wiskunde. In het tweede jaar ben ik een week naar Denemarken gegaan om daar in een interna�onaal team
een project voor een Deense brouwer te maken. Zo’n week heet een BusIT Week en is zeker een aanrader.
Op dit moment doe ik stage bij ACA IT Solu�ons waar ik een website maak voor een externe klant. De
rich�ng is zeker een aanrader voor mensen die graag oplossingsgericht denken.

Jeffrey Vanelderen – professionele bachelor – Toegepaste informa�ca applica�eontwikkeling


