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Welkom! 
Zit het in je DNA om mensen te helpen? Wil je je, 
vanuit een sociale bewogenheid, graag inzetten voor 
cliëntengroepen met specifieke zorgnoden? Ga 
dan voor de opleiding graduaat Orthopedagogische 
Begeleiding aan Howest. Je kan, afhankelijk van je 
situatie of plannen, kiezen tussen een modeltraject in 
2 jaar, 3 jaar of op afstand.

Orthopedagogisch begeleider  
Als orthopedagogisch begeleider maak jij het verschil 
door anderen zo zelfstandig mogelijk te laten 
functioneren als het op wonen, werken, leren en 
ontspannen aankomt. We leiden je op tot een 
begeleider die als geen ander kan streven naar 
maximale zelfregie. Van pasgeboren baby’s tot 
hoogbejaarde senioren: jij helpt mensen bij het 
verhogen van hun levenskwaliteit. Als dat geen 
nobele ambitie is!

Tijdens deze graduaatsopleiding ligt de klemtoon op 
groepsgericht werken, met aandacht voor individuele 
krachten en noden. Met je diploma op zak ben je 
helemaal klaar om te starten in de zorg- en 
welzijnssector. Afhankelijk van je interesses kan je 
ondersteuner worden van personen met een 
beperking of begeleider in internaten en scholen 
voor buitengewoon onderwijs. Je kan ook werken 
met mensen die in kansarmoede leven. Ook 
ondersteuning van ouderen met dementie, 
thuislozen of jongeren in een kwetsbare situatie 
behoort tot de mogelijkheden. Kortom, als 
gegradueerde in de Orthopedagogische Begeleiding 
ben je een échte allrounder die gewoon graag 
mensen helpt.

Praktijkgericht en veel stage 
Mensen helpen leer je in de eerste plaats door te doen. Daarom 
is deze opleiding vanaf dag één heel praktijkgericht. Je neemt op 
de campus zelf deel aan interactieve oefeningen, rollenspelen 
en casusbesprekingen. Ook stages nemen in het curriculum 
een belangrijke plaats in. Je gaat al in het eerste semester van 
de opleiding op inleefstage. Dit kan onder ander zijn in één van 
deze doelgroepen: mensen met een beperking, kinderen en 
jongeren, mensen met een psychische problematiek, mensen 
met een bijzondere kwetsbaarheid of ouderen. Doorheen de 
hele opleiding verdiep je je steeds verder in deze doelgroep en 
word je een echte expert. Anderzijds ben je dankzij het brede 

en praktische perspectief op het orthopedagogische werkveld 
klaar om eender waar te worden ingezet als orthopedagogisch 
begeleider. Alle opdrachten, stages en praktijkgerichte lessen 
zorgen voor een goed gevuld programma dat steeds blijft 
prikkelen. Het verlicht voor een stuk de druk op de examens 
en zorgt ervoor dat de studiebelasting gespreid wordt over 
het hele jaar. Tegelijk kan je rekenen op de begeleiding van 
het enthousiaste docententeam. Dat bestaat uit mensen die 
uit de praktijk komen en rechtstreeks met de verschillende 
doelgroepen hebben gewerkt. Hun ervaring in de sector 
straalt af op de theoretische lessen én de praktijksessies.

Je wordt doorheen je traject opgevoed 
tot orthopedagogisch begeleider die 

van aanpakken weet.
“

“
MODELTRAJECT 2 JAAR 

(START IN SEPTEMBER OF IN FEBRUARI)

MODELTRAJECT 3 JAAR 

(START ENKEL IN SEPTEMBER)

AFSTANDSTRAJECT VOOR (WERK)STUDENTEN

3 TRAJECTEN

https://www.howest.be/nl/opleidingen/graduaat/online-en-offline-graphic-design
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TWEEJARIG OPLEIDINGSPROGRAMMA (instap september en februari)

Programma onder voorbehoud

Biopsychosociale basis van 
gedrag (4 SP)

Doelgroepen 2 (3 SP) 

Maatschappij en 
werkveldverkenning (3 SP)

Juridische kaders en 
deontologisch werken (4 SP)

Doelgroepen 1 (6 SP) 

Orthopedagogisch  
werken 1 (6 SP)

Observeren en 
communiceren (6 SP)

Orthopedagogisch  
werken 2 (4 SP)

Veilig orthopedagogisch 
werken (3 SP)

Werken met groepen (3 SP)

Divers-sensitief werken (3 SP)

Orthopedagogisch  
werken 3 (5 SP)

Werken met (digitale) tools 
(3 SP)

Werken met netwerken (3 SP)

Orthopedagogisch  
werken 4 (8 SP)

Inleefstage, reflectie en 
veerkracht 1 (7 SP)

Inleefstage, reflectie en 
veerkracht 2 (10 SP)

Stage, reflectie en  
veerkracht 1 (18 SP)

Stage, reflectie en  
veerkracht 2 (21 SP)

SEMESTER 1 SEMESTER 2 SEMESTER 3 SEMESTER 4 

stagekennis vaardigheden

DRIEJARIG OPLEIDINGSPROGRAMMA (instap september)

SEMESTER 1 SEMESTER 2 SEMESTER 3 SEMESTER 4 SEMESTER 5 SEMESTER 6 
Maatschappij en 
werkveld verkenning 
(3 SP)

Orthopedagogisch  
werken 1 (6 SP)

Observeren en 
communiceren 
(6 SP)

Inleefstage, reflectie 
en veerkracht 1 
(6 SP)

Biopsychosociale 
basis van gedrag 
(4 SP)

Orthopedagogisch  
werken 2 (4 SP)

Doelgroepen 2 
(3 SP) 

Juridische kaders 
en deontologisch 
werken (4 SP)

Doelgroepen 1 
(6 SP) 

Veilig 
orthopedagogisch 
werken (3 SP)

Werken met 
groepen (3 SP)

Divers-sensitief 
werken (3 SP)

Orthopedagogisch  
werken 3 (5 SP)

Werken met 
(digitale) tools (3 SP)

Werken met 
netwerken (3 SP)

Interprofessioneel 
samenwerken (3 SP)

Orthopedagogisch  
werken 4 (5 SP)

Inleefstage, 
reflectie en 
veerkracht 2 (6 SP)

Inleefstage, 
reflectie en 
veerkracht 3 (6 SP)

Stage, reflectie en  
veerkracht 1 (10 SP)

Stage, reflectie en  
veerkracht 2 (12 SP)

Stage, reflectie en  
veerkracht 3 (16 SP)

= Werkplekleren (30%, 40%, 70%, 100%) = praktijkgericht leren in samenwerking met het werkveld

= 4 rollen van de orthopedagogisch begeleider (begeleider, activator, verbinder, professional)

STUDIEPROGRAMMA
2023 - 2024

Als gegradueerde in de Orthopedagogische Begeleiding leer je om mensen zo goed mogelijk te 
helpen. Daar werken we in deze opleiding gericht naar toe. Afhankelijk van je keuze voor een traject 
in 2 jaar of 3 jaar krijg je een specifiek studieprogramma voorgeschoteld.
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In 15 minuten sta ik met de fiets 
op de campus in Brugge. Geen 
filestress voor mij. Mijn broodje 

voor vanmiddag bestel ik voor 9 uur 
via het onlineplatform van Howest. 

In de les reflectie & veerkracht 
bespreken we situaties die we tijdens 

onze stages zijn tegengekomen. Samen 
staan we stil bij hoe we bepaalde situaties 

anders kunnen aanpakken en geven zo 
nuttige feedback aan elkaar.

Ik ga mijn broodje afhalen in de 
cafetaria. Dat eet ik straks op op mijn 
stageplaats. Er is elke dag een warme 
maaltijd, pasta, broodjes, soep of een 

slaatje te verkrijgen. Bij mooi weer 
eten we buiten.

Stage in De Kade. In het tweede 
jaar starten we al eind september 

met onze stage. Zo leren we al snel 
wat het is om orthopedagogisch 

begeleider te zijn.

Met de collega’s van mijn stage gaan 
we af en toe op vrijdag iets drinken 

om lekker na te praten. Nadien 
zetten we de avond verder in het 

mooie, gezellige Brugge of genieten 
we thuis met het gezin van de inzet 

van het weekend.

08:00u 09:00u 12:30u

13:00u 16:30u
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  VAN SHANA   EEN DAG IN HET ZOG 

2DE JAAR ORTHOPEDAGOGISCHE
BEGELEIDING

De graduaatsopleiding Orthopedagogische Begeleiding 
kan je volgen in 2 jaar of 3 jaar. Gezien het grote aantal  
stage-uren en de praktijkgerichte lessen, zit een week al snel 
goed vol.

Waarom zou je kiezen voor 
het driejarige traject?
Op het einde van het driejarige traject is het eindresultaat 
hetzelfde als in het tweejarige traject: je diploma als 
gegradueerde in de Orthopedagogische Begeleiding. De weg 
ernaartoe verloopt echter iets rustiger. De inhoud van beide 
trajecten komt exact overeen, maar het ritme is verschillend. 
Zo krijg je in het driejarige traject maar twee vaste dagen per 
week les. De andere drie dagen kan je gebruiken om aan 
opdrachten te werken, lessen te verwerken , je stages in te 
plannen of misschien wel een (studenten)job te doen.

Naarmate de opleiding vordert neemt de intensiteit van de 
stages toe. Zeker in het laatste semester loop je veel uren 
stage, maar dan neemt ook de intensiteit van de lessen af.

Wil je dus op een rustiger tempo en met meer ‘vrije’ dagen je 
diploma halen? Kies dan voor het traject in drie jaar. 

DRIEJARIG TRAJECT?TWEE- OF 

We gaan al heel 
vroeg op stage.“

“



WAAR KOM
JE LATER TERECHT?

• Traject op maat: Je kan kiezen tussen het modeltraject van 
twee jaar of drie jaar. Ben je reeds aan het werk in de sector? 
Dan kan je instappen in ons afstandstraject in 2.5 jaar.

• Brede werkveldverkenning: Je komt tijdens de stage 
in contact met een doelgroep van jouw keuze en wordt 
daarnaast uitgedaagd om de andere doelgroepen te leren 
kennen. Je leert bovendien tal van ondersteunings- en 
begeleidingsvormen aan en blijft op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen in de orthopedagogische wereld.

• Heel praktijkgericht: Niet alleen neem je op de campus 
deel aan verschillende oefeningen, je loopt ook elk semester 
stage.

• Werken met mensen: Binnen dit graduaat leer je na 
te denken over jouw basishouding, wordt ingezet op 
sociale vaardigheidstraining en kom je in contact met 
cliënten uit verschillende doelgroepen en collega’s uit het 
multidisciplinair team.

• Werkgelegenheid: De praktijkgerichtheid van de opleiding, 
de brede kijk op het werkveld en de zelfzorg en veerkracht 
maken van jou een sterk en veelgevraagd profiel.

• Verkort traject naar bachelor: Na dit graduaat kan 
je aan Howest in 2 jaar (in plaats van 3 jaar) het 
bachelordiploma Ergotherapie, Sociaal Werk, Sociale 
readaptatiewetenschappen of Toegepaste Psychologie halen.

Doorheen je opleiding kom je met de vijf verschillende 
orthopedagogische doelgroepen in contact: mensen met 
een beperking, kinderen en jongeren, mensen met een 
psychische problematiek, mensen met een bijzondere 
kwetsbaarheid en ouderen. In een van die doelgroepen 
zal je je tijdens je stages ten volle verdiepen. 

Bij het afstuderen staat er daardoor reeds waardevolle 
ervaring op je CV. Je kan solliciteren voor jobs in de 
brede sociale, zorg- en welzijnssector: als begeleider 
in een leefgroep of internaat, als ondersteuner of 
activiteitenbegeleider in een woonzorgcentrum, als 
opvoeder op scholen voor buitengewoon onderwijs, 
als begeleider in een vluchtelingencentrum of bij de 
winteropvang voor thuislozen, als hulpverlener in de 
verslavingszorg of als thuisbegeleider bij kwetsbare 
gezinnen.

 ONZE TROEVEN  
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CAMPUS

Pal in het centrum 
De campus bevindt zich 
vlak bij alles waar Brugge zo 
bekend om is: de Reien, de 
Grote Markt, de Burg of de 
vele winkeltjes, cafeetjes en 
koffiebars. Ook het station 
ligt op wandelafstand. Die 
mooie locatie combineren we 
met aangename leslokalen en 
persoonlijke begeleiding. 

Tijdens je opleiding deel je de stad met 
toeristen uit alle hoeken van de wereld. Die 
mix werkt perfect. Bovendien ligt alles op 
wandelafstand. Bijpraten op een terrasje? 
Uitgaan op de Eiermarkt? Sporten in het groen 
tussen twee lessen door? Een film of optreden 
meepikken? Of de toerist uithangen op de 
Reien? In Brugge die scone kan het allemaal …

BRUGGE, 
TOPSTAD VOOR STUDENTEN

BRUGGE CENTRUM

Mail naar  
ortho@howest.be

BEZOEK DE CAMPUS EN

MAAK KENNIS MET DE OPLEIDING

 WWW.HOWEST.BE/KENNISMAKEN

Dit jaar ben ik begonnen aan mijn eerste jaar, Graduaat 
orthopedagogische begeleiding. In het middelbaar ben ik afgestudeerd 
in Sociaal Technische Wetenschappen. Ik zocht naar een richting waar 
de theorie verder bouwde op die uit STW en tegelijk meer praktijkgericht 
werkt. Zo kwam ik bij Orthopedagogische Begeleiding terecht. Op de 
infodagen gaven de docenten veel uitleg over de richting en ik was op 
slag verkocht. Voor degenen die bang zouden zijn voor de stage geen 
nood…De stagebegeleider helpt je met plezier, in Howest sta je er zeker 
nooit alleen voor. Binnenkort start mijn eerste stage en ik kan niet 
wachten op wat het zal brengen. Voor iedereen die een studierichting in 
de sector van de zorg zoekt, is graduaat Orthopedagogische Begeleiding 
zeker het bekijken waard!

“Na mijn opleiding leefgroepenwerking en vier jaar ervaring in de 
sector, was de tijd rijp om verder te groeien, als begeleider en als mens. 
Ik wilde nog steviger in m’n schoenen staan door veel verschillende 
praktijkervaringen op te doen en door meer achtergrondkennis en 
nieuwe inzichten te verwerven. De ervaringen in voor mij nog onbekende 
sectoren zijn een nieuwe frisse ervaring.
Ik heb niet de beste studiehouding, maar heel wat kenmerken van de 
opleiding helpen me: praktijkgerichtheid, toegewijde en aanspreekbare 
docenten met veel praktijkervaring in de sector, veel vormen van 
permanente evaluatie waardoor je korter op de bal gaat spelen en last 
but not least, de kleine en diverse klassen.”

SAM DECOENE
EERSTE JAAR, DRIEJARIG TRAJECT

STUDENT

AAN HET
WOORD

“Ik zit in mijn laatste jaar en ben net gestart met mijn stage in De 
Kantel in Brugge. Daar begeleid ik kinderen tussen 0 en 5 jaar die in 
onze leefgroep wonen. Ik wist heel goed dat ik met deze doelgroep wilde 
werken, maar toch was kiezen niet gemakkelijk. Door de uitstekende 
relaties van Howest met het werkveld kregen we namelijk een lijst van 
meer dan honderd mogelijke stageplekken. Ik weet nu al dat ik hier 
op allerlei vlakken uitgedaagd zal worden: door de taken van school, 
de kritische blik van mijn mentor en de kinderen met elk hun een eigen 
verhaal en context.”

MAXINE DEBRUYNE 
TWEEDE JAAR, TWEEJARIG TRAJECT

STUDENTE

“Met mijn diploma op zak kon ik snel aan de slag bij Ons Huis Sint-Anna in 
Brugge. Als opvoeder-begeleider werk ik er vooral met volwassenen met 
een verstandelijke beperking. De brede kennis die ik tijdens de opleiding 
en de stage verworven heb, komen daarbij nog elke dag van pas. 
Naast de uitstekende voorbereiding onthoud ik ook alle inspanningen 
die de docenten hebben gedaan om me op weg te zetten naar mijn 
diploma. Dat was niet altijd gemakkelijk, want ik heb dyslexie. Dankzij 
de aanpassingen op mijn maat en de extra ondersteuning wanneer dat 
nodig was, heb ik toch mijn opleiding met succes kunnen afronden.”

FRANNE MAELFAIT
OPVOEDER-BEGELEIDER BIJ ONS HUIS

SINT-ANNA IN BRUGGE

ALUMNA

THOMAS BOEDTS 
EERSTE JAAR, TWEEJARIG TRAJECT

STUDENT

NOG VRAGEN OVER 

DEZE OPLEIDING?

www.howest.be/ortho

https://www.howest.be/nl/opleidingen/graduaat/online-en-offline-graphic-design


Maatschappelijk Werk (graduaat)
Heb je een hart voor anderen? Liggen gelijke kansen en sociale rechtvaardig-
heid je nauw aan het hart? Wil je graag met mensen werken om hun welzijn te 
verhogen en ze te helpen? In dit graduaat bereiden we je voor op twee speci-
fieke profielen: sociaal-juridische dienstverlener en psychosociaal hulpverle-
ner. De focus ligt daarbij op je individuele cliënten en hun directe omgeving. 
Je helpt ze, adviseert ze en zet ze op weg. Kortom, als maatschappelijk werker 
beteken je iets voor mensen.

Sociale Readaptatiewetenschappen (bachelor) 
Voel je de passie om te werken met kinderen en jongeren? Wil je ze 
ondersteunen bij de vele en soms complexe uitdagingen in hun leven? 
Meebouwen aan een samenleving waarin kinderen en jongeren alle mogelijke 
kansen krijgen? In de bachelor Sociale Readaptatiewetenschappen (Child and 
Youth Studies) leiden we je op tot een breed inzetbare jeugdprofessional en 
sociaal-pedagogisch begeleider met een focus op opgroeien en opvoeden.

Ergotherapie (bachelor via verkort traject)
Werk je graag creatief en actief met mensen? Wil je samen op zoek gaan naar 
oplossingen op maat voor wonen/zorgen, leren/werken en spelen/vrije tijd? 
Dan is Ergotherapie iets voor jou! In deze opleiding word je een expert in het 
begeleiden van kinderen, volwassenen en ouderen met fysieke, psychische of 
cognitieve problemen.

MISSCHIEN SPREKEN VOLGENDE

OPLEIDINGEN JOU OOK AAN? 

Sociaal Werk (bachelor via verkort traject)
Ben je sociaal bewogen en zou je later graag met én voor mensen werken? 
Wil je ze helpen bij de uitdagingen in hun leven? En meebouwen aan een 
duurzame, inclusieve en solidaire samenleving? Dan is de bacheloropleiding 
Sociaal Werk je op het lijf geschreven.

www.howest.be/ortho • ortho@howest.be


