
DE JOB VAN JE LEVEN

Als orthopedagogisch begeleider kan je
aan de slag:

In de jeugdhulp en het jeugdwerk
In het ondersteunen van personen
met een beperking
In de ouderenzorg
In de (geestelijke) gezondheidszorg
In de drughulpverlening
...

Graduaat Orthopedagogische Begeleiding > in afstandsonderwijs

BRENG MENSEN TERUG IN CONTACT MET HUN
DROMEN, TALENTEN EN GROEIKANSEN

Deze micro-degree is onderdeel van het aanbod afstandsonderwijs in samenwerking van
associatie KULeuven.
Je wil je studie combineren met werk en/of gezin.
Je wil kwetsbare personen en groepen helpen omhun plek terug te vinden in de
maatschappij. Je bent sociaal enstraalt vertrouwen uit.
Je start met een driedaagse waarbij je jezelf beter leert kennen als mens enals
hulpverlener. Daarna duik je meteen het werkveld in.
Je bouwt aan een brede basis waarbij orthopedagogie, psychologie en recht aan bod
komen. Je leert gesprekken voeren, ondersteuning bieden op maat van jouw doelgroep,
observeren en samenwerken.
Je gaat actief aan deslagmet (eigen) praktijkvoorbeelden.
Als hulpverlener vorm je een meerwaarde in de jeugdhulpof kan jemensen met een beperking ondersteunen. Of kies jeeen job inde
ouderenzorg of (geestelijke)gezondheidszorg. Ook de drughulpverlening is een optie.
Je start meteen in het werkveld en wordt uitgedaagd om met een concrete vraag die leeft op je werkplek aan de slag te gaan in
jepraktijkeindwerk. Een mooie afsluiter van je opleiding.
Haal viaeen verkort traject je bachelorOrthopedagogie of Toegepaste Psychologie of ga voor een tweede graduaatsopleiding zoals
Maatschappelijk Werk.

Orthopedagogische Begeleiding
(afstandsonderwijs)

MET BEIDE VOETEN IN DE
PRAKTIJK

Wie kiest voor een graduaat, kiest
voor praktijk, praktijk en nog eens
praktijk. Je zal doorheen de
opleiding hierin ondergedompeld
worden door het werkplekleren
waarbij je zelf je doelgroep kiest. In de
verschillende opleidingsonderdelen
vertrekken we telkens vanuit deze
praktijkervaring.

HET VERSCHIL MAKEN

Wie orthopedagogische begeleiding
studeert, kiest er bewust voor om te
werken met en voor mensen. Jij wordt
de steun en toeverlaat van al wie wat
extra hulp kan gebruiken. Je biedt een
luisterend oor, reikt concrete
handvatten aan en haalt in elke
situatie het beste naar boven.

JE STUDEERT NIET ALLEEN

Elke student wordt doorheen zijn
opleiding ondersteund door een
studie- en studentenbegeleider.
Samen met de ombuds- en
zorgcoördinator staat die coach je bij
met raad en daad, praktische
informatie en een luisterend oor.

Meer weten?
Surf naar thomasmore.be/gr-ob-wsdd-an

Marianne Vervliet
Opleidingscoördinator
+32 3 241 08 29
marianne.vervliet@thomasmore.be

fb.com/GR.OrthopedagogischeBegeleiding.ThomasMoreBe

https://thmc-pdf.appnovation.nl/opleidingen/graduaat/afstandsonderwijs-samenwerking
http://thomasmore.be/gr-ob-wsdd-an
https://www.facebook.com/GR.OrthopedagogischeBegeleiding.ThomasMoreBe


OPBOUW

Fase 1 | Doorheen de hele opleiding sta je telkens met je twee voeten in de praktijk. Hiermee wordt al gestart vanaf dag één. In het eerste
semester maak je kennis met het beroep van de orthopedagogisch begeleider en met het werkveld, door een kennismaking met verschillende
doelgroepen. Daarnaast sta je ook stil bij jezelf als toekomstig orthopedagogisch begeleider aan de hand van verschillende tools om aan
(zelf)reflectie te doen. Vanuit thema’s in de orthopedagogie en de psychologie, verwerf je de nodige basisinzichten omtrent de ondersteuning van
kwetsbare personen en groepen en leer je op een wetenschappelijk verantwoorde wijze omgaan met informatie en eigen observaties.
In het eerste jaar zal je voor je lessen op maandag verwacht worden op campus. In het eerste semester worden er bijkomend vaste momenten
ingepland in functie van de verkenning van het werkveld en de driedaagse. Daarnaast dien je je werkplekleren zelfstandig in te plannen.
Fase 2 | In het tweede jaar ga je zelfstandig aan de slag in het werkveld met een doelgroep naar keuze. Hiervoor leer je werken met een
ondersteuningsplan en leer je ethisch en deontologisch handelen in het werkveld. Tegelijkertijd verwerf je meer gespecialiseerde kennis over
orthopedagogische doelgroepen en leer je aan de slag gaan met het netwerk van de cliënt. Doorheen het tweede en derde jaar zullen je lessen
op 1 dag ingepland worden. Deze lesdag kan verschillend zijn dan de lesdag in je eerste fase. Je werkplekleren kan je zelfstandig inplannen.
Fase 3 | In het derde jaar groei je verder, met een takenpakket dat verruimt en waarin je meer diepgaand te werk gaat. In fase 3 groei je uit tot
een volwaardige professional door het opdoen van veel praktijkervaring en door je vaardigheden en kennis verder aan te scherpen.
Doorheen het tweede en derde jaar zullen je lessen op 1 dag ingepland worden. Deze lesdag kan verschillend zijn dan de lesdag in je eerste
fase. Je werkplekleren kan je zelfstandig inplannen.

Fase 1 2 3

LEREN OP DE WERKPLEK

Wie ben ik als orthopedagogisch begeleider 6

Exploratie van het werkveld 4

Kennismaking met mijn werkplek 10

Werkplekleren verdieping 12

Werkplekleren integratie 15

MIJN ROL ALS ORTHOPEDAGOGISCH
BEGELEIDER

Basishouding en visie voor orthopedagogische
begeleiding 3

Werken met actuele begeleidingskaders 3

Kinderen en jongeren 3

Personen met een beperking 3

Personen met een psychische kwetsbaarheid 3

Personen met ontwikkelings- en leermoeilijkheden 3

Orthopedagogische doelgroepen: verbreding 3

Omgaan met diversiteit 3

Ethisch en deontologisch handelen 3

Fase 1 2 3

Correct omgaan met informatie 3

Verdieping aan de hand van keuzevakken
3
of
4

VAARDIGHEDEN

Communcatieve vaardigheden 4

Toegepaste gespreksvaardigheden 3

Systemen en netwerken 6

Observeren en rapporteren 3

Werken in team en organisatie 3

Werken in en met groepen 3

Zelfzorg en zorg voor anderen 3

Werken met een ondersteuningsplan 3

KENNISKADERS

Orthopedagogie 3

Recht 3

Psychologie voor orthopedagogisch begeleiders 3

Levenslooppsychologie 3

Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de leerstof te verwerken (incl. lessen). Reken voor 1 studiepunt ongeveer 25 à 30 uren.
Programma onder voorbehoud.

KOM KENNISMAKEN

Dit was alvast wat uitleg over de opleiding. Ons visitekaartje.
Maar verwacht gerust meer! Infosessies, opencampusdagen, open
lessen, rondleidingen … online en on campus. Kom kennismaken
en stel ons al je vragen!

thomasmore.be/komkennismaken
info@thomasmore.be

STUDENTENVOORZIENINGEN

Studeren, dat hoort de beste tijd van je leven te worden. En dat
nemen we bij studentenvoorzieningen heel serieus! Op kot of met
de trein? Centen voor studenten? Gezond eten op de campus? Je
hart luchten en zorgen aanpakken? Reken maar op stuvo!

thomasmore.be/studentenvoorzieningen
stuvo@thomasmore.be
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