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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 gegradueerde in de
Orthopedagogische Begeleiding aan Howest. Je kan,
afhankelijk van je situatie of plannen, kiezen tussen
een modeltraject van twee dan wel drie jaar.

“

2 TRAJECTEN

VAN 2 JAAR
MODELTRAJECT
VAN 3 JAAR
MODELTRAJECT
RI
MBER OF FEBRUA
E
T
P
E
S
IN
N
E
T
R
STA

“

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 leer je zowel met
individuen als groepen werken. En na twee of drie
jaar ben je helemaal klaar om te starten in de zorgen welzijnssector, of ondersteunend binnen het
onderwijs. Afhankelijk van je interesses kan je
jobcoach worden van personen met een beperking of
begeleider in internaten en scholen voor
buitengewoon onderwijs. Je kan ook werken met
mensen die een verslavingsproblematiek hebben of
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.
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Je wordt doorheen het graduaat
opgeleid tot een orthopedagogisch
begeleider die van wanten weet.

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 bij een van
de vijf 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. Via andere praktijkopdrachten,
casusbesprekingen en rollenspelen ga je ook verbreden: na
twee dan wel drie jaar heb je een breed en praktisch perspectief
op het orthopedagogische werkveld en ben je klaar om eender
waar te worden ingezet als orthopedagogisch begeleider. Al
deze 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.
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MA
STUDIEPROGRAM - 2022
2021

Tweejarig opleidingsprogramma
SEMESTER 1
Biopsychosociale basis van
gedrag (4 SP)

Als gegradueerde in de Orthopedagogische Begeleiding leer je om mensen zo
goed mogelijk te helpen. Daar werken we in deze opleiding bijgevolg gericht naar
toe. Afhankelijk van je keuze voor een twee- dan wel driejarig traject krijg je een
specifiek studieprogramma voorgeschoteld.

SEMESTER 2
Doelgroepen 1 (6 SP)

Maatschappij en
werkveldverkenning (3 SP)
Orthopedagogisch
werken 1 (6 SP)

Driejarig opleidingsprogramma

(30 SP/semester)

SEMESTER 3
Doelgroepen 2 (3 SP)

SEMESTER 4
Orthopedagogisch
werken 4 (5 SP)

Orthopedagogisch werken 3

Werken met digitale tools (3 SP)

Interprofessioneel
samenwerken (3 SP)

Veilig orthopedagogisch werken

Werken met netwerken (3 SP)

Stage, reflectie en
veerkracht 2 (21 SP)

Orthopedagogisch
werken 2 (4 SP)

Werken met groepen (3 SP)

Stage, reflectie en
veerkracht 1 (18 SP)

Observeren en communiceren

Werken met diversiteit (3 SP)

(3 SP)

(6 SP)

Inleefstage, reflectie en
veerkracht 2 (10 SP)
Inleefstage, reflectie en
veerkracht 1 (7 SP)

Programma onder voorbehoud

SEMESTER 2

Maatschappij en
werkveldverkenning

Biopsychosociale basis
van gedrag (4 SP)

Orthopedagogisch
werken 1 (6 SP)

Orthopedagogisch
werken 2 (4 SP)

(3 SP)

Juridische kaders en
deontologisch werken (4 SP)

(5 SP)

SEMESTER 1

(±20 SP/semester)

SEMESTER 3

SEMESTER 4

Doelgroepen 1 (6 SP)

SEMESTER 6

Juridische kaders en
deontologisch werken

Doelgroepen 2 (3 SP)

Werken met netwerken

Werken met digitale
tools (3 SP)

(4 SP)

(3 SP)

Orthopedagogisch
werken 4 (5 SP)

Stage, reflectie en
veerkracht 3 (16 SP)

Observeren en
communiceren (6 SP)

Veilig orthopedagogisch
werken (3 SP)

Orthopedagogisch
werken 3 (5 SP)

Interprofessioneel
samenwerken (3 SP)

Werken met groepen

Werken met diversiteit

Stage, reflectie en
veerkracht 1 (10 SP)

Inleefstage, reflectie en
veerkracht 2 (6 SP)

Inleefstage, reflectie en
veerkracht 3 (6 SP)

(3 SP)

(3 SP)

Stage, reflectie en
veerkracht 2 (12 SP)

Inleefstage, reflectie en
veerkracht 1 (6 SP)

Programma onder voorbehoud

mens en maatschappij
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SEMESTER 5

vaardigheden

professionele groei
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TWEE- OF
CT?
DRIEJARIG TRAJE
De graduaatsopleiding Orthopedagogische Begeleiding kan
je volgen in 2 jaar, 3 jaar of in een aangepast individueel
traject. 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?

08:30u

09:00u

12:00u

Van aan het station is het
maar 10 minuutjes op de
bus. Ik koop op school mijn
ontbijt in de refter.

In de les orthopedagogisch
werken leren we theoretische
kaders onmiddellijk
toepassen op casussen en
praktijkvoorbeelden. Hier
leren we over gebarentaal.

Lunch in de cafetaria. Er is elke
dag een warme maaltijd, pasta,
een broodje, soep of een slaatje
te verkrijgen, en bij mooi weer
kunnen we buiten eten.

Op het einde van het driejarige traject is het eindresultaat
hetzelfde als in het tweejarige traject: je diploma als
gegradueerde in de Orthopedische 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 of misschien wel
een studentenjob te doen.
Ook je stageperiodes zijn in het driejarige traject meer
gespreid en minder intensief. Je loopt immers maximum
drie dagen per week stage (de andere twee dagen blijven
de lessen doorlopen). Naarmate de opleiding vordert neemt
de intensiteit van de stages wel 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. Wist je
trouwens dat ook andere aangepaste trajecten mogelijk zijn?
Bijvoorbeeld in vier jaar of helemaal individueel afgestemd.

“
13:00u

17:00u

Stage. In deze opleiding mogen
we al heel vroeg stagelopen
en leren we snel wat het is om
orthopedagogisch begeleider
te zijn.

Ik trakteer mezelf op een warme
chai latte in de I Love Coffee.
Daarna zijn er meer dan genoeg
restaurants en bars waar we onze
avond kunnen verderzetten.

We mogen al heel
vroeg stagelopen.

“
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ONZE TROEVEN
• Keuze uit twee trajecten: Je kan kiezen tussen het model
traject van twee jaar of het modeltraject van drie jaar.
• Brede werkveldverkenning: Je komt in contact met
verschillende doelgroepen en met minstens drie van de vijf
orthopedagogische werkdomeinen.
• 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 word je een
echte people person: je maakt kennis met verschillende
doelgroepen, je leert tal van ondersteunings- en
begeleidingsvormen aan en je verdiept je inhoudelijk in
hulpverleningswerk.
• Werkgelegenheid: De praktijkgerichtheid van de opleiding,
de brede kijk op het werkveld en de focus op attitudes als
veerkracht maken van jou een sterk en veelgevraagd profiel.

WAAR KOM
T?
JE LATER TERECH
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.

Internationale mogelijkheden
In het laatste semester van het tweejarige traject kan je een
internationale stage lopen. Ook voor studenten uit het driejarige
traject behoort een buitenlandse stage tot de mogelijkheden.
In dit geval loop je stage op een stageplaats in het buitenland.
De vakken orthopedagogisch werken 4 en interprofessioneel
samenwerken blijf je wel volgen bij ons in Howest, maar dan
vanop afstand. Je voltooit alle (ongeveer) 450 stage-uren op je
internationale stageplaats, waardoor je dus minstens 3 maanden
op stage bent.
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“Vorig jaar ben ik afgestudeerd als internaatwerker, waar mijn
interesse voor pedagogie groeide. Toen ik vernam dat Howest met
de graduaatsopleiding in de Orthopedagogische Begeleiding op de
proppen kwam, was ik dan ook laaiend enthousiast. Meer nog dan in
de bacheloropleiding ligt de focus op het praktijkgericht verwerven
van kennis, via permanente evaluatie, interessante opdrachten
en stages. Verder valt het op dat de docenten klaar staan om
vragen te beantwoorden. Wat mijn toekomstplannen betreft, sta ik
voor alles open. Wel zou ik het fantastisch vinden om binnen een
onderwijsinstelling te werken: voor de klas of als orthopedagogisch
begeleider.”

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.

STUDENTE

ELODIE BOUILLT,EEERSTE JAAR
C
DRIEJARIG TRAJE

“Ik ben vorig jaar afgestudeerd als zorgkundige en wilde meer de
sociale kant op. Vandaar dat ik koos voor deze opleiding. Ik volg
het driejarige traject zodat ik maar twee dagen per week naar
school moet. De andere dagen kan ik thuis schoolwerk doen of mijn
stagedagen presteren. Ik wilde ook nog wat tijd overhouden voor
mijn studentenjob. In de toekomst zou ik graag werken met jongeren
in een kwetsbare situatie. De praktijkgerichte lessen, met oefeningen,
rollenspelen en andere methodes in combinatie met de stage zetten
me daarvoor op een interessante en leuke manier op weg.”

BRUGGE,
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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 …

STUDENTE

LAERE
IBE VANDOUSCST,E TWEEDE JAAR
TWEEJARIG TRAJE

“Ik volg de opleiding orthopedagogisch begeleider in een voltijds
traject van twee jaar. In het eerste jaar maakten we kennis met het
werkveld via de inleefstages. Voor het tweede jaar koos ik met het
Zeepreventorium in De Haan voor een nieuwe stageplaats. Die ben
ik nu volop aan het verkennen. Met een lange blokstage van maar
liefst 812 uur wordt het komende jaar een hele uitdaging! Gelukkig
word ik door het docententeam op school en door het team op mijn
stageplaats supergoed begeleid. Ik zie het volledig zitten en heb
nog geen moment spijt gehad van mijn keuze om deze opleiding te
volgen .”
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STUDENT

SAM DECOENE

CT, EERSTE JAAR
DRIEJARIG TRAJE

“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.”

VER
NOG VRAGEN O
?
DEZE OPLEIDING
Mail naar:
ortho@howest.be

PUS EN
BEZOEK DE CAM MET DE OPLEIDING
MAAK KENNISOWEST.BE/KENNISMAKEN
WWW.H
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Sociaal Werk (bachelor via verkort traject)
Als sociaal werker kies je ervoor om met mensen te werken. Je helpt ze bij de
uitdagingen in hun leven, informeert en versterkt ze en draagt bij tot een inclusieve
en solidaire samenleving waar het voor iedereen goed is om te leven. Ben je sociaal
bewogen en gepassioneerd door mens en maatschappij? Dan is de opleiding Sociaal
Werk je op het lijf geschreven.

Toegepaste Psychologie (bachelor via verkort traject)
In deze opleiding leer je het gedrag van mensen te begrijpen, te analyseren en te
beïnvloeden. Daarvoor krijg je een flink stuk theorie aangereikt, maar je leert ook
heel wat vaardigheden aan. Zo word je een expert in onder meer psychologische
gespreksvoering, psychodiagnostiek, coaching en begeleiding.

Toegepaste Gezondheidswetenschappen
(bachelor via verkort traject)
Gebeten door preventie en een gezonde levensstijl? Als gezondheidscoach zet je je
overtuigingskracht in om de gezondheid en levenskwaliteit van individuen, groepen
of organisaties duurzaam te veranderen.

