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Beste student 
 
Je overweegt de graduaatsopleiding Orthopedagogische begeleiding, Maatschappelijk 
Werk of HR Support te starten in het tweede semester van het academiejaar 2021-2022. 
Je kiest voor een opleiding in dagonderwijs  te Antwerpen.  
In deze bundel vind je de nodige praktische informatie om een vlotte start te garanderen. 
 
Heb je algemene vragen, dan vind je misschien al een antwoord via de Frequently Asked 
Questions over graduaatsopleiding. Check it out! 
 
Informatie over de graduaatsopleidingen in Antwerpen en de opleidingsonderdelen vind je 
terug per opleiding op de website van Thomas More: 

• Graduaat Orthopedagogische begeleiding 
• Graduaat Maatschappelijk Werk 
• Graduaat HR Support 

 
Vooraleer je je definitief inschrijft, is het verplicht om deze brochure grondig door te nemen 
zodanig dat je correct geïnformeerd bent over het vakkenpakket dat je kan opnemen in 
het tweede semester en je verdere traject de volgende jaren.  Vervolgens kan je je 
definitief online inschrijven. 
 
Belangrijke datums: 

• Studenten die effectief zullen starten in het tweede semester dienen verplicht aanwezig te zijn op 
het onthaalmoment op donderdagnamiddag 10/02/2022 vanaf 13u30. Noteer dit moment dus 
alvast in je agenda! We informeren je nog over de locatie via mail. 

• De colleges starten op maandag 14/02/2022.  
 
Indien je bijkomende vragen hebt, kan je een afspraak maken via de afsprakentool of bellen via 
het nummer 03 432 40 60. 
 
 
Veel succes met je studiekeuze en de start van de opleiding! 
 
Studie- en studentenbegeleiding 
Elien Van den Bruel & Lies Van Oevelen 

https://www.thomasmore.be/de-troeven-van-een-graduaatsopleiding/faq-graduaatsopleidingen-thomas-more
https://www.thomasmore.be/de-troeven-van-een-graduaatsopleiding/faq-graduaatsopleidingen-thomas-more
https://www.thomasmore.be/opleidingen/graduaat/orthopedagogie-dagonderwijs/orthopedagogie-dagonderwijs/antwerpen
https://www.thomasmore.be/opleidingen/graduaat/maatschappelijk-werk-dag-avondonderwijs/maatschappelijk-werk-dagonderwijs/antwerpen
https://www.thomasmore.be/opleidingen/graduaat/hr-support-dag-avondonderwijs/hr-support-dagonderwijs/antwerpen
https://agenda.appoint.be/e/aHN0UVJrME14VXRDZU0zRE5yQUQ1NXp5NWt2VDU4VlBjQTRqOENSM2ZCR2JOa2JYVW9uWXVWdE92M0JrNUVGbHovSzFUQzZEdUJZZ3ViTDBrR1ZYUGo0aU9qRUVhVDVNZlFTTlVJVW5SMXZOcXR5Y1RFYjBBQT09
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1. Hoe moet ik mijn inschrijving in orde brengen? 
 
Stap 1: Informeer je over je studieprogramma en studietraject 
 
Je informeert je over het studieprogramma (vakken) die je dit academiejaar nog kan opnemen door 
verder in deze brochure het voorstel te bekijken.  Indien je akkoord gaat met het voorgestelde 
studieprogramma kan je verder naar stap 2. 
 
Indien je (om welke reden dan ook) wil kiezen voor een beperkter studieprogramma of je hebt nog 
vragen vooraleer tot inschrijving over te gaan, maak dan een afspraak met een studieloopbaancoach 
via deze link. Voor een beknopte vraag kan je telefonisch contact opnemen via 03/432 40 60. 
Afspraken kunnen online verlopen (we bezorgen je dan via mail een link voor een videocall via Teams) 
of op de campus.  
 
Stap 2: Online inschrijven 
 
Deze stap kan je zelf uitvoeren via onze website.   
 
Meer info over het studiegeld en een overzicht van de gemiddelde studiekosten voor 
het academiejaar 2021-2022 vind je hier. Wil je je studies financieel beter haalbaar maken?  Neem 
dan hier een kijkje.   
 
Stap 3: Studietrajectbegeleiders vervolledigen je Individueel Studieprogramma (ISP) 
 
Als je akkoord gaat met het vakkenpakket dat wordt voorgesteld voor jouw opleiding in deze 
brochure, stuur je een mail met deze melding naar het adres van studie- en studentenbegeleiding van 
je opleiding: 

• Maatschappelijk Werk: ssbmw.antwerpen@thomasmore.be 
• Orthopedagogische begeleiding: ssbortho.antwerpen@thomasmore.be 
• HR Support: ssbhrs.antwerpen@thomasmore.be 

 
Als je een aangepast programma wenst op te nemen, zal je studieloopbaancoach je studieprogramma 
samenstellen op basis van wat er besproken werd tijdens de afspraak (zie stap 1). 
 
Van zodra je ISP is samengesteld, zal je persoonlijk uurrooster zichtbaar worden via 
rooster.thomasmore.be (inloggen met je r-nummer en je wachtwoord). 

2. Wat als ik na 14 februari 2022 nog wil starten? 
 
Tot en met 23 februari kan je in principe nog starten in het tweede semester.  Hoe later je start na 14 
februari, hoe meer lesmomenten je al gemist hebt en hoe groter de inhaalbeweging die je zal moeten 
maken door middel van zelfstudie (docenten kunnen de geziene leerstof niet opnieuw aanbieden).  Je 
kan door een latere start ook geen aanspraak maken op uitstel van deadlines voor taken.   
Na 23 februari is starten niet meer mogelijk dit academiejaar. 

https://agenda.appoint.be/e/aHN0UVJrME14VXRXaXU1Q3M2ZGV2NlVZLy9GN1dXUk0yRi9kWDFlMStvZlNTN1k0aG5MbEl6Wkc3TkFaQjdpVWhsOWp3UEpKWU4xUGhmb2wwbzBqYkYxV2YvSlhRRlk1Q0Q2S25IdW1qaUZOQk5VQ1RSblJaUT09
https://www.thomasmore.be/studenten/eerste-inschrijving-bij-thomas-more
http://www.thomasmore.be/inschrijven/studiegeld
https://www.thomasmore.be/studenten/centen-voor-studenten
mailto:ssbmw.antwerpen@thomasmore.be
mailto:ssbortho.antwerpen@thomasmore.be
mailto:ssbhrs.antwerpen@thomasmore.be
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3. Waar vind ik meer informatie over de opleidingsonderdelen uit fase 1? 
 
Informatie over de opleidingen en de vakken vind je terug per opleiding op de website van 
Thomas More: 

• Graduaat Orthopedagogische begeleiding 
• Graduaat Maatschappelijk Werk 
• Graduaat HR Support 

 

4. Hoe ziet mijn studieprogramma voor dit jaar eruit en mijn studietraject voor de komende 
jaren? 

 
Aangezien je later in het jaar bent gestart aan de opleiding, kan je de opleiding niet afwerken op twee 
jaar tijd (voor een voltijds programma) of drie jaar tijd (voor het deeltijdse programma). Het 
voltijdse programma neemt (minstens) 2,5 jaar tijd in beslag, het deeltijdse programma 3,5 jaar. 
 
Hieronder vind je het traject dat we voorstellen als je in februari start. Dit is een modeltraject 
waarbij je het maximale opneemt dit academiejaar, rekening houdend met inhoudelijke leerlijnen 
binnen de opleiding. 
 
Ter verduidelijking: de omvang van een vak wordt uitgedrukt in studiepunten.  1 studiepunt staat gelijk 
met 25 à 30 uren tijdsinvestering.  Een voltijds programma voor een volledig academiejaar omvat 60 
studiepunten en is dus te vergelijken met een voltijdse tijdsinvestering van gemiddeld 40 uur/week. 
 

1) VOLTIJDS PROGRAMMA 
 
In het tweede semester van 2021-2022 kan je het volgende pakket opnemen in het voltijdse 
programma: 
• Graduaat Orthopedagogische begeleiding - 9 studiepunten 
Opleidingsonderdeel Studiepunten Kwartaal 
Personen met een beperking 3 3 
Levenslooppsychologie 3 4 
Kinderen en jongeren 3 4 

 
• Graduaat Maatschappelijk Werk - 15 studiepunten 
Opleidingsonderdeel Studiepunten Kwartaal 
Sociale psychologie 3 3 
Persoonsgericht werken 5 3+4 
Agogische vaardigheden 4 3+4 
Sociale Economie 3 4 

 
• Graduaat HR Support – 21 studiepunten  
Opleidingsonderdeel Studiepunten Kwartaal 
Toegepast arbeidsrecht 4 3 

https://www.thomasmore.be/opleidingen/graduaat/orthopedagogie-dagonderwijs/orthopedagogie-dagonderwijs/antwerpen
https://www.thomasmore.be/opleidingen/graduaat/maatschappelijk-werk-dag-avondonderwijs/maatschappelijk-werk-dagonderwijs/antwerpen
https://www.thomasmore.be/opleidingen/graduaat/hr-support-dag-avondonderwijs/hr-support-dagonderwijs/antwerpen
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Zakelijke communicatie 3 3+4 
Psychologie aan het werk 4 4 
Payroll 5 4 
Werkplekleren Payroll 5 4 

 
 
In 2022-2023 neem je (onder voorbehoud van curriculumwijzigingen) volgende opleidingsonderdelen 
op uit fase 1 in het voltijdse programma, aangevuld met opleidingsonderdelen van fase 2 (zelf te 
bepalen). 
 
• Graduaat Orthopedagogische begeleiding (51 studiepunten, evt. aangevuld met vakken van fase 

2) 
Opleidingsonderdeel Studiepunten Kwartaal 
Communicatieve vaardigheden 4 1+2 
Orthopedagogie 3 1 
Correct omgaan met informatie 3 1 
Werkplekleren – Wie ben ik als orthopedagogisch 
begeleider? 

6 1 

Werkplekleren – Exploratie van het werkveld 4 1 
Basishouding en visie voor Orthopedagogische 
begeleiding 

3 2 

Omgaan met diversiteit 3 2 
Psychologie voor orthopedagogisch begeleiders 3 2 
Werkplekleren – Kennismaking met mijn werkplek 10 2+3+4 
Observeren en rapporteren 3 3 
Werken met een ondersteuningsplan 3 3+4 
Systemen en netwerken 6 3+4 

 
 

• Graduaat Maatschappelijk Werk (45 studiepunten, eventueel aangevuld met vakken van fase 2) 
Opleidingsonderdeel Studiepunten Kwartaal 
Sociologie 3 1 
Sociale kaart 4 1 
Werkplekleren – Maatschappelijk werker als beroep 6 1+2 
Werkplekleren – De Maatschappelijk werker in de 
spiegel 

5 1+2 

Communicatieve vaardigheden 4 1+2 
Recht 3 2 
Werkplekleren – Exploratie van het werkveld 7 2+3+4 
Psychologie voor maatschappelijk werkers 4 2 
Omgaan met diversiteit 3 2 
Ethisch en deontologisch handelen 3 3 
Sociaal Recht 3 4 
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• Graduaat HR Support (39 studiepunten uit fase 1, eventueel aangevuld met vakken van fase 2) 
Opleidingsonderdeel Studiepunten Kwartaal 
De rol van HR 3 1 
Working in the 21st century 3 1+2 
Werkplekleren – Expeditie HR 4 1 
Mens en organisatie 5 1 
Plannen en organiseren 3 2 
HR-cyclus 4 2 
Werkplekleren – Digitaal vaardig 4 2 
Bedrijfsorganisatie 3 2 
Instroom 5 3 
Werkplekleren Instroom 5 3 
Werkplekleren HR Permanentie (advies om al op te 
nemen uit fase 2) 

8 4  

 
In academiejaar 2023-2024 neem je de resterende vakken op (afhankelijk van je studievoortgang en 
de gemaakte keuzes in je ISP in 2022-2023). 

2) DEELTIJDS PROGRAMMA 
Opm: De graduaatsopleidingen Orthopedagogische begeleiding en HR Support in een deeltijds traject 
met 1 lesdag per week zijn uitzonderlijk niet opgestart in academiejaar 21-22. Wie interesse heeft in 
een deeltijds trajec, kan het voltijds programma om eigen tempo volgen (al kan dan één vaste lesdag 
niet gegarandeerd worden doorheen de opleiding). 
 
• Graduaat Maatschappelijk Werk - 12 studiepunten  
Opleidingsonderdeel Studiepunten Kwartaal 
DT - Sociologie (maandag) 3 4 
DT - Persoonsgericht werken (maandag) 5 3+4 
DT - Omgaan met diversiteit (maandag) 3 3 

 

5. Hoe activeer ik mijn account? 
 
Na je online inschrijving ontvang je op je persoonlijk emailadres en activatiecode waarmee je 
je studentenaccount kan activeren om toegang te krijgen tot je Thomas More-mailaccount, 
online leerplatform Canvas, het studentenportaal, je collegerooster e.d.  
 
Alle communicatie met studenten verloopt via deze kanalen. Je registreert je dus best zo snel 
mogelijk!  Indien je problemen ervaart, neem je contact op met:  http://servicedesk.thomasmore.be. 
 
Na je inschrijving dien je dagelijks het studentenportaal (student.thomasmore.be) te controleren op 
opleidingsgerelateerd nieuws, je studentenmailbox te raadplegen, je Canvas op te volgen (informatie 
over vakken). 

http://servicedesk.thomasmore.be/
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6. Wanneer gaan de lessen door? 
 
Voor het voltijdse programma kunnen lessen van fase 1 georganiseerd worden op maandag, dinsdag 
en woensdag. Voor het deeltijdse programma worden lessen van fase 1 georganiseerd op maandag.  
 
Ter info voor de deeltijdse studenten: we streven naar een vaste lesdag per semester per fase.  Als je 
de komende jaren fasen combineert, moet je dus rekening houden met het feit dat je lessen mogelijks 
over meerdere lesdagen gespreid zijn en dat deze lesdagen kunnen wisselen per semester. Dat vraagt 
dus enige flexibiliteit in je andere engagementen (combinatie met werk of gezin). 
 

7. Waar gaan de colleges door? 
 

Thomas More Antwerpen bestaat uit drie campussen, namelijk: 
 

    Campus Sanderus: Molenstraat 8, 2018 Antwerpen 
    Campus National: Kronenburgstraat 62 – 68, 2000 Antwerpen 

Campus Sint-Andries: Sint-Andriesstraat 2, 2000 Antwerpen 
 
De colleges van de graduaten vinden doorgaans plaats op Campus Sanderus (SAN, MOL of JDB in 
collegerooster).  
 

8. Waar vind ik mijn persoonlijk collegerooster? 
 
De collegerooster kan je raadplegen via rooster.thomasmore.be (na activering van je account). Jouw 
eerste lesweek start op maandag 14 februari. Afhankelijk van de opleidingsonderdelen die je opneemt, zal 
je mogelijks op een andere dag les hebben.  
 

9. Waar vind ik de boekenlijst terug en waar koop ik mijn boeken?  
Voor de verdeling van boeken en cursussen werkt Campus Sanderus samen met Acco. Je bestelt 
online via deze link. Vanaf eind januari kan je de bestelling doorvoeren. Zorg wel dat je je dan al hebt 
ingeschreven aan de opleiding. Anders kan je niet in aanmerking komen voor de studentenkorting. Kijk 
goed onder ‘hoe ziet mijn studieprogramma er uit?’ voor welke opleidingsonderdelen je boeken moet 
aankopen.  

Daarnaast werkt de opleiding ook met cursusmateriaal dat online beschikbaar gemaakt zal worden en 
dat je indien gewenst zelf kan printen.  

 

 

 

https://www.acco.be/nl-be/campusverkoop/thomas%20more%20antwerpen
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10. Wie en wat is een studieloopbaancoach? 
 
Een studieloopbaancoach is een medewerker van het team voor studie- en studentenbegeleiding 
(SSB). Je studieloopbaancoach is je eerste aanspreekpunt bij 
 

• algemene vragen over de opleiding 
• vragen over je studietraject 
• bespreking van je examenresultaten 
• nood aan studiebegeleiding (studiemethode, plannen en organiseren, 

examenvaardigheden); 
• psychosociale moeilijkheden 
• integratie in de opleiding 
• twijfels over studiekeuze 

 
Studenten die starten in het 2e semester zullen kennis maken met hun studieloopbaancoach op het 
onthaalmoment. 
 
 

11. Heb ik recht op kinderbijslag (groeipakket) of een studietoelage? 
 
Studeren in het hoger onderwijs is een flinke investering. Gelukkig zijn er zijn heel wat mogelijkheden 
om je studies financieel beter haalbaar te maken: een studietoelage (voorwaarde: je neemt min. 27 
studiepunten op), verminderd studiegeld, een extra toelage vanuit de hogeschool (de stuvo-toelage)... 

Wist je dat we aan álle studenten de mogelijkheid geven om de betaling van het studiegeld te 
spreiden? Je krijgt hierover meer informatie bij je inschrijving en je kan dit eenvoudig 
zelf activeren. Meer informatie is te vinden op www.centenvoorstudenten.be. Daarnaast kan je ook 
met financiële vragen terecht bij onze dienst voor Studentenvoorzieningen.  Maak hier een afspraak. 
 

12. Studeren op maat 
 
Om iedereen evenveel kansen te geven op een succesvolle studie, kunnen sommige studenten 
faciliteiten krijgen voor hun lessen, werkplekleren of examens. We denken daarbij aan topsporters, 
studenten met een functiebeperking, kunstenaars, anderstaligen, student-ondernemers en 
mantelzorgers. We bekijken per student wat er nodig en mogelijk is. De procedure en de voorwaarden 
verschillen naargelang de reden waarvoor je een faciliteit aanvraagt. Specifieke informatie lees je best 
hier na als je denkt in aanmerking te komen. Je maakt dan best ook zo snel mogelijk een afspraak met 
de zorgcoördinator van de opleiding via deze link.  
 
 

http://www.centenvoorstudenten.be/
https://www.thomasmore.be/studenten/maak-een-afspraak-met-stuvo
https://www.thomasmore.be/studenten/studeren-op-maat
https://agenda.appoint.be/e/aHN0UVJrME14VXYwazJMUTNoUDVWOEViWENJMCtqOTc4S1ZiZGNaU2t5d3lnSlF4QnMvWmxIL3FXVG1acTUzNXpyNFZVejJvOTk0Y3ltOHhyRWJ5ZnN1aThBV3BwbTIyb2hoYTdTYVQyaXhUSFFqaCtmdmJKd0JYelh6WUJkY3Q%3D
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13. Kom ik in aanmerking voor het statuut van werkstudent en wat betekent het? 
 

Combineer jij werk met studies? Ben je in het bezit van een bewijs van tewerkstelling in dienstverband 
met een omvang van ten minste 72 uren per maand of de helft van een voltijdse opdracht, gebruikelijk 
in de sector van tewerkstelling? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor het statuut van werkstudent.  

Welke voordelen kan het statuut bieden? Je kan in aanmerking komen voor groepswissels, 
examenspreiding, … . De zorgcoördinator bekijkt samen met jou de noden en bekijkt wat mogelijk is. 
Het statuut kan een meerwaarde zijn voor alle studenten, maar des te meer voor studenten uit het 
deeltijdse traject. 

Het statuut aanvragen? Neem dan contact op met de zorgcoördinator via 
zorg.graduatenantwerpen@thomasmore.be 

mailto:zorg.graduatenantwerpen@thomasmore.be
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