
Graduaat

ORTHOPEDAGOGISCHE  
BEGELEIDING

JIJ WIL …
• Een sterk praktijkgerichte opleiding 

volgen� 
• Zo snel mogelijk met beide benen in de 

praktijk staan� 
• Zorg bieden aan mensen in kwetsbare 

situaties� 
• Mensen met een verstandelijke en/

of fysieke beperking, gedrags- en/of 
emotionele stoornis, ��� begeleiden�

• Instaan voor de opvang en begeleiding 
van kwetsbare kinderen en jongeren�

JOUW OPLEIDING
• Je stapt in een boeiend 

orthopedagogisch avontuur van 2 of  
3 jaar (120 SP)�

• Met beide voeten in de praktijk staan, 
daar draait het om tijdens deze 
opleiding! Meer dan 1/3 van de tijd 
gaat naar werkplekleren� Zo zet je 
jouw theoretische kennis om naar de 
praktijk én doe je ook daar al doende 
leerervaringen op� 

• Onze opleiding, dat is uniek 
praktijkgericht onderwijs! We werken 
o�a� met echte cases en doen beroep 
op de expertise en de ervaring van 
gastlectoren uit de orthopedagogische 
sector� 

• We begeleiden je intensief in de 
hogeschool én op de leerwerkplek�

• We leggen de nadruk op reflectie: 
zowel op de job als op jezelf�

NET DAT TIKKELTJE MEER
• Werkplekleren in oneindig veel 

organisaties dankzij ons ruim PXL-
netwerk� 

• Met ons diploma Graduaat in de 
Orthopedagogische begeleiding ben je 
breed inzetbaar in onze samenleving� 
Werkgelegenheid is dus verzekerd�

• Specialisatie is de sleutel tot succes! 
Na deze opleiding kan je je verder 
professionaliseren dankzij tal van 
vervolgtrajecten en postgraduaten 
gelinkt aan je vooropleiding�

• Onze lectoren zijn mensen met beide 
voeten in het werkveld en op het 
toppunt van hun kunnen� Ze delen met 
veel passie en overtuiging hun kennis 
met studenten�

JOUW TOEKOMST
• In het tweede opleidingsjaar voltooi 

je 3 dagen per week werkplekleren, 
naast 1 tot 1,5 dag les� Indien de 
werkplek tevreden is, ben je de ideale 
toekomstige werknemer� Studeren is 
dus solliciteren!

• Ga met volle goesting aan de slag 
als orthopedagogisch begeleider in 
verschillende organisaties en sectoren� 
Gaande van centra voor opvang en 
begeleiding van mensen met een 
beperking, opvang en begeleiding van 
kinderen en jongeren in de Jeugdhulp 
tot werkplekken zoals een Medisch 
Pedagogisch Instituut (MPI), een 
multifunctioneel centrum (MFC) voor 

opvang en begeleiding van kinderen 
en jongeren met een beperking, 
een voorziening of een dagcentrum 
voor mensen met een beperking, … 
Keuzemogelijkheden genoeg dus! 

• Wil je de schoolbanken verlaten met 
een professionele bachelor op zak? Je 
kan een vervolgtraject (90 SP) volgen 
tot het diploma Bachelor in Sociaal 
werk� In minimum 4 jaar heb je dus 
zowel een graduaatsdiploma als een 
professioneel bachelordiploma in the 
pocket! 

• Wil je nadien leraar worden en heb je 
3 jaar nuttige beroepservaring op zak? 
Dan is het volgen van de educatieve 
graduaatsopleiding secundair onderwijs 
een optie�

MOGELIJKE STUDIEVORMEN

  Dagonderwijs (voltijds)

 Dagonderwijs (deeltijds)

Ben je geduldig, empathisch en kan je goed met mensen omgaan? Wil je praktijkgericht leren hoe je mensen van 
alle leeftijden kan helpen met hun specifieke uitdagingen? Dan is deze opleiding echt iets voor jou! Onze opleiding 
staat garant voor onderwijs op maat en richt zich zowel op jongvolwassenen als volwassenen met een hart voor 
hulpverlening. Al doende leren is het fundament van de opleiding in combinatie met geactualiseerde theorie. Dankzij 
de samenwerking met een ruim netwerk van partners leiden wij jou op tot een onmiddellijk inzetbare en competente 
orthopedagogisch begeleider.

 PXL-PEOPLE & SOCIETY

ONTDEK  
HET HIER!

MEER WETEN? 

ILSE VANHOUTTE 
COÖRDINATOR

 + 32 11 77 50 92 
 ilse�vanhoutte@pxl�be
 www�pxl�be/orthopedagogie

WAT VINDEN ONZE STUDENTEN, AMBASSADEURS 
EN ALUMNI VAN DEZE OPLEIDING?
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TRAJECTSCHIJF 1 *

SEM 1 SP

Orthopedagogisch handelen 5

Orthopedagogisch werkveld 3

Informatie- en onderzoeksvaardigheden 3

Gesprekstechnieken 1 3

Psychologie 6

Werkplekleren 1: exploratie 10

WERKPLEKLEREN 2 D/W

SEM 2 SP

Orthopedagogie 1 6

Krachtgericht werken 3

Onderzoek in de praktijk 3

Gesprekstechnieken 2 3

Psychopathologie 4

Werkplekleren 2: exploratief en kritisch handelen 11

WERKPLEKLEREN 2 D/W

TRAJECTSCHIJF 2 *

SEM 3 SP

Orthopedagogie 2 4

Visies op orthopedagogisch handelen 3

Teamgerichte gesprekstechnieken 3

Samenleving en diversiteit 3

Werkplekleren 3: kritisch en autonoom handelen 14

WERKPLEKLEREN 3 D/W

SEM 4 SP

Verdieping van het orthopedagogisch werkveld 4

Contextueel werken 5

Deontologisch handelen en recht 3

Werkplekleren 4: kritisch, autonoom en creatief  
handelenhandelen

15

WERKPLEKLEREN 3 D/W

SEM 3 + 4 SP

GRADUAATSPROEF 6

AFKORTINGEN BIJ TABELLEN: 
∞  SP: studiepunten, 1 studiepunt = 25-30 uren studietijd  

(contacturen, begeleide zelfstudie, zelfstudie, examen afleggen)
∞  SEM: semester
∞  D/W: dag(en) per week

Tabellen onder voorbehoud van wijzigingen.

ACADEMISCHE KALENDER (SCHEMA ONDER VOORBEHOUD VAN WIJZIGINGEN)

SEP OKT NOV DEC JAN FEB MA APR MEI JUN JUL
18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1

OJ1 Les Les/WPL V
Les, 
WPL

Ex Les/WPL V Les/WPL Ex LV Les/WPL V Ex Les/WPL Ex D V

OJ2 Les/WPL V
Les/
WPL

Ex Les/WPL V Les/WPL Ex LV Les/WPL V Ex Les/WPL Ex D V

GP P/V D V

  Les/WPL = (hoorcolleges, werkzittingen,���) & werkplekleren
  Les

  Ex = Examens 
  V = Vakantie

  LV = Lesvrije week
  D = Deliberatieweek

  GP = Graduaatsproef (OJ 2)
  P/V = Presentatie/Verdediging

       OJ = Opleidingsjaar
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