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Heb je interesse in een zorgberoep en spreekt 
de wereld van stem-, spraak-, vloeiendheid-, 
taal-, leer- en slikproblemen je aan? Ben je 
overtuigd dat je logopedist wil worden en wil je 
je studie graag combineren met werk en/of een 
gezinsleven? 

Dan is het werktraject Logopedie beslist iets voor jou! Via een 
aangepast, deeltijds programma met zelfstudie, oefencolleges 
en stages verwerf je de nodige competenties om als 
professional te starten.

PROGRAMMA

De opleiding bestaat uit vier fasen. Het programma vormt een 
interessante combinatie van ondersteunende (mens)weten-
schappen en logopedische vakken. Je hebt aandacht voor de 
normale en de afwijkende ontwikkeling, voor diagnostiek en 
therapie.

De eerste drie fasen bestaan uit zelfstudie en oefencolleges 
die steeds op vrijdag doorgaan. Je hoeft dus slechts één dag 
per week aanwezig te zijn op de campus. Zo is de combinatie 
met werk en/of een gezinsleven haalbaar.

In de vierde fase loop je ook 600 uren stage in verschillende 
settings: van einde november tot einde juni. Tijdens deze 
periode dien je voltijds beschikbaar te zijn.

Als werkstudent heb je verder een vast aanspreekpunt. 
De coördinator van het werktraject begeleidt je vanaf het 
intakegesprek tot aan je diploma.

VOORWAARDEN

Voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor een 
professionele bachelor.

 www.thomasmore.be/inschrijven

PROFESSIONELE BONUS

• Diploma professionele bachelor,  
erkend traject voor werkstudenten

• Kmo-portefeuille
• Opleidingscheques
• Vlaams Opleidingsverlof (VOV)

EXTRA

Volledig vernieuwd curriculum sinds 2018-2019!



PROGRAMMA                                                  FASE 1 2 3 4
STEM
Stem: diagnostiek 3

Stem: therapie 4

SPRAAK
Spraak: diagnostiek 4

Spraak: therapie 4

VLOEIENDHEID

Vloeiendheid: diagnostiek 4

Vloeiendheid: therapie 3

TAAL
Taal: diagnostiek 7

Taal: therapie 5

LEZEN, SPELLEN EN REKENEN
Lezen, spellen en rekenen: diagnostiek 6

Lezen, spellen en rekenen: therapie 4

GEHOOR EN EVENWICHT
Gehoor en evenwicht: diagnostiek 6

Gehoor en evenwicht: therapie 5

SLIKKEN
Slikken: diagnostiek en therapie 3

UITBREIDING
Meertaligheid 3

Klasondersteuning 3

Geïntegreerde ontwikkelingsstoornissen 3

Geïntegreerde verworven stoornissen 3

ONDERSTEUNENDE (MENS)WETENSCHAPPEN
Communicatieve ontwikkeling 6

Methodisch handelen 4 5

Klinisch wetenschappelijk handelen 5 5

Linguïstiek 5

Akoestiek 4

Anatomie en -pathologie 6

Neuroanatomie en -pathologie 4

Psychologie en psychomotoriek 5

Neuropsychologie en psychopathologie 3

Religie, zingeving en levensbeschouwing 3

Pedagogie 3

GENERIEKE COMPETENTIES
Persoonlijke en professionele ontwikkeling 3

Schriftelijke taalvaardigheid 3

Mondelinge taalvaardigheid 3

STAGE 25

BACHELORPROEF 12

DIVERSE KEUZEMODULES 1x3

BEROEPSVOORBEREIDING 3


