
Maatschappelijk werker (B1 - B3) 

 

Aanwervingsvoorwaarden : 

 

Houder zijn van ofwel: 

1° het diploma van bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk 

assistent, of een daarmee gelijkgesteld diploma; 

2° het diploma van bachelor in de verpleegkunde, afstudeerrichting sociale verpleegkunde, of 

een daarmee gelijkgesteld diploma. 

- slagen voor een vergelijkend aanwervingsexamen. 

 

Examenprogramma : 

Het examen wordt georganiseerd door de raad voor maatschappelijk welzijn die daartoe voor 

de delen 1 en 2 een commissie van drie deskundigen vreemd aan het OCMW van Maldegem 

aanduidt, nl.: 

 

 - één hoofdmaatschappelijk werker van een ocmw van minstens dezelfde klasse als 

   het OCMW Maldegem 

 - één leraar van een sociale school 

 - één secretaris van een ocmw van minstens dezelfde klasse als het OCMW Maldegem 

 

Voor deel 3 zal een beroep worden gedaan op de Psychologische Dienst Vlaanderen van de 

VDAB of een bevoegd selectiebureau. 

 

1. Schriftelijk gedeelte    30/50 

 

a) theoretisch kader :   10/20 

-   De hoofdlijnen van de wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW’s 

- het decreet van 19.12.2008 betreffende de organisatie van de OCMW’s, te weerhouden 

voor bevraging: 

 Titel I : Algemene bepalingen 

o  artikel 1 tem 4  

 

Titel II  : Het bestuur van het openbaar centrum voor  maatschappelijk 

welzijn:  

o Hoofdstuk 1:  

 art. 5 tem art. 9 

 art. 29 tem art. 52 

o Hoofdstuk 2 

 Art. 58 tem art. 59 

o Hoofdstuk 3 

 Art. 60 tem art. 66 

o Hoofdstuk 5 

 Art. 75 tem 100 

 

Titel III : Het  personeel  van het OCMW 

o Hoofdstuk I tem III 

 Art. 101 tem art. 114 

 

Titel V : Bepalingen over de werking van het OCMW 



o Hoofdstuk I 

 Art. 181 tem art. 190 

o Hoofdstuk IV 

 Art. 200 tem art. 201 

 

Titel X : samenwerking met de gemeente 

o Art. 270 tem art. 271 

 

- Grondige kennis van de wetgeving betreffende de maatschappelijke integratie en de  

uitvoeringsbesluiten,  

-  Basiskennis van de wet van 02.04.1965 betreffende de terugbetaling van de steun 

- Basiskennis inzake werking en technieken van schuldhulpverlening en inzake de 

werking van de collectieve schuldenregeling en de instellingen voor schuldbemiddeling 

 

b) sociale kaart en trends :   5/10 

- Goede kennis van de sociale kaart op het vlak van sociale dienstverlening en thuiszorg 

- Goede kennis van de moderne technieken inzake maatschappelijke dienstverlening en 

maatschappelijk werk; 

-  Inzicht in de trends in de sociale sector  

 

 

c) casus i.v.m. de uit te voeren functie   10/20 

 

2. Mondeling gedeelte 36/60 

 

a) assessmenttechnieken (rollenspel, beslissingsboom, ...) i.v.m. de contact - en 

communicatievaardigheden en het omgaan met klanten   15/30 

 

b) interview over de attitude en de algemene ontwikkeling en toetsing aan het functieprofiel 

   15/30 

 

 

3. Functiegerichte test in verband met zin voor leidinggeven, verantwoordelijkheid en 

organisatie      6/10 

 

 

Om te slagen moeten de kandidaten voor elk examengedeelte ten minste 60 % van de punten 

behalen. Indien een examengedeelte meer dan één proef omvat, moeten zij bovendien ten 

minste 50 % behalen op elk van die proeven. 

Na elk deel wordt geëlimineerd. 

 


