Info voor werkstudenten orthopedie
Opleiding spreiden over meer dan drie jaar?
Een normale opleiding duurt 3 jaar van elk 60 studiepunten. Voor één studiepunt mag je
rekenen op een studietijd van 25 à 30 uur. Een voltijds jaar studeren staat dus gelijk
met 1500 à 1800 uren wat wil zeggen dat je er gemiddeld per week toch heel wat tijd
voor moet uittrekken. De combinatie voltijds werken/voltijds studeren is dus zeker geen
evidentie.
Afhankelijk van je werksituatie kan je zelf beslissen hoe lang je over je studie doet. Je
bepaalt zelf welke opleidingsonderdelen (of clusters van vakken) je per jaar opneemt,
zo kan je spreiden over 3, 4, 5 of 6 jaar. Langer lijkt niet echt wenselijk.
Wel is er steeds een overleg om te kijken of de keuze logisch is opgebouwd in functie
van nodige voorkennis die een bepaalde opleidingsonderdelen wordt gegeven.

Lessen volgen of zelfstudie
De praktijklessen zijn verplicht, omdat een deel van de beoordeling gebeurt in de lessen
zelf. We bundelen deze lessen zoveel mogelijk op 2 dagen inclusief avonden, zodat je
deze makkelijk met je werk kan combineren. De exacte planning van deze lessen wordt
half september bekend gemaakt.
Theorie kan je zelfstandig doen met het beschikbare cursusmateriaal, de informatie die
beschikbaar is op het digitaal leerplatform en aanvullende literatuur.

Stages
In de opleiding loop je 6 weken stage in
het tweede jaar (periode februari/maart
of periode juli/augustus) en 15 weken
stage in het derde jaar (5 weken periode
november/december + 10 weken
periode maart-mei). Deze stages moeten
voltijds doorlopen worden op de
voorziene momenten. Ben je werkzaam
in een orthopedisch bedrijf dan kan er
na overleg met de stagecoördinator
beslist worden dat je de helft van de
stages in je eigen bedrijf mag doen.

Examens
Examens kunnen enkel afgelegd worden in de voorziene examenweken (3 weken januari,
3 weken juni en 3 weken in augustus/september). Je hebt wel recht op alternatieve
planning van examens als je een attest van werkprestatie voorlegt van de werkgever
waarin staat op welke dagen je beschikbaar moet zijn voor je werk.
Examens kunnen dan op inhaaldagen of alternatieve momenten geroosterd worden. Stel
dat er een examen staat op dinsdag, de dag waarop je steeds beschikbaar bent voor je
werkgever en er geen verlofregeling mogelijk is, dan verplaatsen we dit examen naar
een moment dat voor de docent kan en niet samenvalt met andere examens.

Dag of avondlessen?
De meeste theorielessen gaan door
tussen 8.30 uur en 17.30 uur en
staan vast per semester. Praktijk
wordt zoveel mogelijk gebundeld of
’s avonds ingeroosterd.
Door het gekend zijn van de
uurroosters bij aanvang van het
academiejaar kan je een vaste
planning maken voor het ganse jaar .

Vrijstellingen op basis van credits behaald in het hoger onderwijs
Op basis van een diploma hoger onderwijs of verworven credits kunnen vrijstellingen
(EVK’s) aangevraagd worden. Voorwaarde is dat de inhoud voor 75% gelijk is en de
studiepunten even groot zijn en je een credit hebt behaald op het opleidingsonderdeel
op minimaal bachelorniveau. De procedure van vrijstellingen is terug te vinden via
onderstaande link : http://www.thomasmore.be/orthopedie/onthaal-startacademiejaar

Vrijstellingen op basis van relevante werkervaring
Wie voldoende relevante ervaring kan voorleggen met leerinhouden uit de opleiding, bv.
in een werkplek, kan deze ervaring gebruiken als vervanger van een bepaald
opleidingsonderdeel. Uiteraard beoordeelt een beoordelingscommissie of, en zo ja welke
opleidingsonderdelen in aanmerking komen voor dit systeem van Eerder Verworven
Competenties (EVC).
Meer info hieromtrent vind je via onderstaande link :
http://www.thomasmore.be/orthopedie/onthaal-start-academiejaar

Meer informatie nodig
Mocht je hierover eens een overleg wensen, ben je welkom op onze opendeurdag en de
infodagen waar alle materialen beschikbaar zijn en je alle bijkomende vragen kan
stellen.

Flexibiliteit verlegt grenzen, ook voor de werkstudent !

