
Heb je een hart voor mensen en wil je een verschil maken? Dan is deze opleiding
iets voor jou! 
Je verwerft de gepaste grondhouding van een orthopedagogisch begeleider. 
Je kan de theorie gemakkelijk omzetten in de praktijk.
Je leert je eigen handelen in vraag te stellen – leergroepen.  
Lijkt het je boeiend om met mensen uit verschillende doelgroepen te werken? Dan
is dit iets voor jou! 
Je mag zelf kiezen waar je jouw praktijkervaring wil opdoen. 
De combinatie school - werkplekleren, als het niets voor jou is om de hele week op
de schoolbanken te zitten. Je komt in het echte werkveld terecht. 
Docenten willen je ook echt leren kennen als persoon. 
Goede ondersteuning en betrokkenheid van de docenten.
Een goede ondersteuning vanuit de zorg op school.
Goed evenwicht tussen theorie en praktijk.
Veel leerkansen door de theorie om te zetten in de praktijk.
Ervaringen die de docenten delen omdat ze in het werkveld staan of gestaan
hebben.
Breed aanbod in het toelichten van mogelijke doelgroepen in het werkveld.
Veel gastsprekers en getuigenissen in de lessen.

Onze studenten aan het woord:

De grootste evolutie die ik heb doorgemaakt is het zelfverzekerder worden. Ik ben in
deze opleiding gestapt als een heel onzeker persoon. Als ik nu naar mezelf kijk, zie ik een
meer zelfzeker iemand en dat maakt mij gelukkig. Ik durf mijn mening geven, zelf dingen
doen en in gesprek gaan met collega’s en cliënten. Dat is al een grote evolutie voor mij
waar ik heel trots op ben. Ik kan hier nog altijd in groeien, maar ik ben al heel tevreden
met het resultaat van nu.                      

Wat zijn de troeven van de graduaatsopleiding 
Orthopedagogische begeleiding?

Wat is de grootste evolutie die je hebt 
doorgemaakt in de opleiding?
Zoë



Gythe

elias

 “Prove yourself to yourself not others”. Dit is ook iets wat ik geleerd heb tijdens deze
studie. Ik wou mezelf altijd bewijzen tegenover anderen, laten zien dat ik ook kon wat
anderen konden. Dat was ook één van de voornaamste redenen waarom ik na mijn
bachelor verpleegkunde ook nog een bachelor orthopedagogie ben gaan doen. Ik wou
bewijzen aan anderen dat ik dit kon en niet moest afzwakken naar een “lagere” richting.
Nu ik hier zit ben ik echter enorm blij dat ik voor de graduaatsopleiding ben gegaan. Ik
heb bewezen aan mijzelf dat ik ook veel kwaliteiten heb. Dat ik op praktijkvlak enorm ben
gegroeid en dat ik mij veel meer kan laten zien dan in de bacheloropleiding. Ik ben meer
aan mijzelf gaan denken, wat vind ik belangrijk in plaats van wat vindt iemand anders
belangrijk.    

Mijn grootste evolutie in mijn opleiding orthopedagogie is het reflecteren op mijn gedrag.
Al van in het eerste jaar werd hier veel aandacht aan besteed. In het begin vond ik het
erg moeilijk om mijn gedrag of handelingen steeds in vraag te stellen. Zo moesten we
diep nadenken waarom we net dat gedrag stelden en van waar dit komt. Door de
semesters heen heb ik hier veel op geoefend waardoor dit me nu veel beter lukt. Door
op school en stage steeds op mezelf te reflecteren ben ik dit in mijn privéleven ook
beginnen doen. Als ik bijvoorbeeld kwaad of gefrustreerd geraak, reflecteer ik op mezelf
om te kijken van waar dit komt. Zo ben ik me er nu bijvoorbeeld van bewust dat
bepaalde situaties niet kunnen lopen zoals ik het wil waardoor ik rustiger ben en me
minder snel zal opjagen. Ik was al een grote denker voor ik met de opleiding begon, wat
nu alleen maar is toegenomen. 

Naast het reflecteren ben ik in zekere zin ook volwassener geworden. Ik ben me meer
bewust van de toekomst en de keuzes die ik maak in mijn leven. Het reflecteren is hier
deels de oorzaak van. In het werkveld moet ik mensen begeleiden wat een behoorlijke
verantwoordelijkheid is. Hierdoor krijg ik het gevoel dat ik een belangrijke schakel ben
binnen de organisatie. Al die verantwoordelijkheid en vaardigheden die men moet
hebben om een goede begeleider te zijn zoals, zelfstandigheid, teamspeler zijn,
flexibiliteit, omgaan met bepaalde beperkingen, ... hebben ervoor gezorgd dat ik
volwassener ben geworden. Dit merk ik ook in mijn handelen. Ik zal niet meer zo snel
gefrustreerd geraken wanneer iets fout loopt of wanneer iemand me tegenwerkt. Ook
het bewust ervaren van de job heeft me doen inzien dat de speeltijd voorbij is en het
‘echte’ leven kan beginnen. Hiermee bedoel ik dus geld verdienen en ook uitgeven,
samenwonen, voor mezelf en familie zorgen.                                      



wat was jouw grootste succeservaring 
afgelopen 2 jaar?
Gythe
Bij mijn laatste stage in ’t Fierkant kreeg ik de kans om mee in te stappen in een theater
atelier waar ze maandelijks optreden met een poppentheater. In het begin was dit heel
nieuw omdat ik zelf nog nooit iets van theater had gedaan en al zeker geen
poppentheater. Na weken deel te nemen was ik helemaal mee met het
theatergebeuren. Ik kreeg de kans om mee te komen naar een optreden om te helpen
en het geluid en muziek te regelen. Dit was een enorme verantwoordelijkheid voor mij
maar ik was zo blij dat ik deze kans kreeg. Ik mocht met het busje van ’t Fierkant rijden
om de zorggebruikers die het stuk speelden te vervoeren naar het optreden. Dit gaf mij
een enorm goed gevoel, waarom? Ik werd losgelaten en kreeg de kans om te laten zien
dat ik verantwoordelijkheid kan nemen over mijn zorggebruikers.                                       

elias
Mijn grootste succesverhaal zal gewoon het behalen van mijn diploma zijn. Het klinkt
misschien raar, maar in de middelbare school had ik nooit gedacht dat ik zou verder
studeren. Ik had in die periode al enorm veel moeite om te studeren en taken te maken
waardoor ik weinig vertrouwen had om te slagen of zelfs te starten aan de hogeschool. Ik
weet dat het me nu wel zal lukken, wat me veel zelfvertrouwen en voldoening geeft. Ik
heb er geen seconde spijt van gehad dat ik ben gaan verder studeren. Nu kan ik doen
wat ik graag doe namelijk, mensen begeleiden.

Gythe
Ik merk dat mijn mindset veranderd is in de afgelopen 2 jaar. Toen ik begon met de
opleiding was ik nogal onstuimig en dacht ik niet na over de dingen die ik deed. Nu deze
tijd verstreken is merk ik dat ik rustiger ben geworden, dat ik veel meer nadenk over alles
en dat mijn impulsiviteit verminderd is. Dit geeft me enorm veel rust en ik merk ook dat
anderen mij nu serieuzer nemen. De momenten dat ik eerst deed en dan pas dacht zijn
nu verleden tijd. Hoe komt het dat ik mijn mindset zo heb kunnen veranderen? Ik denk
dat dit ook een deel met volwassenheid te maken heeft. Toen ik begon met de opleiding
was ik nog maar net 20 jaar, ik dacht heel anders dan ik nu denk. Langs de andere kant
heb ik geleerd om mijn werkpunten te veranderen naar kwaliteiten. Die impulsiviteit die
ik had en nog steeds wel heb zorgt ervoor dat ik veel heb kunnen leren. Ik ben vaak
tegen de lamp gelopen maar dit heeft er ook voor gezorgd dat ik rustig aan een andere
mindset kon creëren.     


