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AUTISMESPECTRUM-
STOORNISSEN 

BACHELOR NA 
BACHELOR 

TOELATINGSVOORWAARDEN
Je mag starten als je een bachelor- of 
masterdiploma hebt in één van de volgende 
studiegebieden:   

-  Gezondheidszorg
-  Onderwijs
-  Sociaal-agogisch werk
-  Lichamelijke opvoeding, Revalidatie-

wetenschappen en Kinesitherapie
-  Psychologie en Pedagogische 

wetenschappen
- Sociale gezondheidswetenschappen
- Geneeskunde

ACADEMIEJAAR
Je lessen starten midden september en 
lopen tot eind juni. Je krijgt les op één dag in 
de week, tussen 14u en 19u30. In januari en 
juni leg je examens af.

Afstuderen doe je na een geslaagd praktijk-
onderzoek dat altijd vertrekt van een con-
crete case uit je eigen werkervaring. 

CAMPUS
Je volgt les op onze schitterende nieuwe 
campus Spoor Noord in hartje Antwerpen. 
Op deze toplocatie vind je ultramoderne 
praktijklokalen en studentenfaciliteiten, een 
bibliotheek met een uitgebreide collectie 
vakliteratuur, handboeken en didactisch 
materiaal.
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INFOMOMENTEN 
Openlesdagen
Ontdek hoe het er écht aan toegaat bij AP Hogeschool.
Data, meer info en inschrijvingen op 
www.ap.be/openlesdagen

Infodagen
Zaterdag 10 maart 2018 van 10u tot 17u
Zaterdag 21 april 2018 van 10u tot 17u
campus Spoor Noord, Antwerpen

Infoavonden
Woensdag 27 juni 2018 van 16u tot 19u
Donderdag 6 september 2018 van 17u tot 20u 
campus Spoor Noord, Antwerpen

Voor meer informatie over de infomomenten surf je 
naar www.ap.be/infomomenten.

INSCHRIJVEN
Je inschrijving gebeurt in twee stappen: 
• Eerst vul je het online inschrijvingsformulier in op  
 inschrijven.ap.be. Dat kan vanaf 10 maart 2018.
• Vervolgens kom je langs op het studentensecreta-

riaat van campus Spoor Noord en vervolledig je je 
dossier. Dat kan vanaf 27 juni 2018.  

Kijk op www.ap.be/inschrijven voor meer informatie.

MEER WETEN OVER DE OPLEIDING EN INSCHRIJVING
W  www.ap.be/banaba-autisme                    
E  wim.stinkens@ap.be                                      
T  +32 486 67 48 55
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B A C H E L O R  N A  B A C H E L O R  A U T I S M E -      
S P E C T R U M S T O O R N I S S E N  A N T W E R P E N
NOORDERPLAATS  2

2000  ANTWERPEN

T   +32  3  220  54  70 

VOLG ONS  
www.ap.be

APHogeschool

@AP_Hogeschool
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BACHELOR NA BACHELOR 
AUTISMESPECTRUM-

STOORNISSEN

NIEUWE CAMPUS

UNIEK IN VLAANDEREN

Vanaf begin 
2018 kan je met de 
tram naar Campus 

Spoor Noord. Kijk op 
www.Noorderlijn.be 

voor meer info.
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We vinden het cruciaal dat je in het werkveld met
ASS bezig bent. Is dat niet zo? Dan ondersteunen we
jou bij het vinden van vrijwilligerswerk (3u/week) waar
je praktijkervaring kunt opdoen.

Omdat je meerwaarde in het werkveld heel erg groot 
is. In de school of  organisatie waar je vandaag werkt, 
neem je morgen een rol op als autismedeskundige. Je 
hebt genoeg bagage om de lijnen uit te tekenen van het 
interne beleid. Zo breng je wetenschappelijke inzichten 
én ervaringen van anderen in je eigen organisatie. En 
dat heeft natuurlijk een positief effect op de cliënten 
waarvoor je dit allemaal onderneemt en het team 
waarin je werkt.

BACHELOR NA BACHELOR AUTISMESPECTRUM-
STOORNISSEN IS DÉ OPLEIDING VOOR JOU ...
Omdat jij professioneel bezig bent of wilt zijn met 
personen met een autismespectrumstoornis (ASS). Je 
bent op zoek naar wetenschappelijke inzichten om je 
eigen werk te onderbouwen. Je wilt een expert worden 
op het vlak van ASS en met die expertise een verschil 
maken in de praktijk.

Omdat wij vertrekken van jouw ervaring in het werk-
veld en hierop verder bouwen. We vullen jouw ideeën 
aan met de inzichten van je studiegenoten én van 
onszelf - je lectoren die minstens deeltijds profes-
sioneel bezig zijn met ASS. We reiken ook een flink pak 
wetenschappelijk onderzoek naar ASS aan. Zo krijg je 
alle instrumenten in handen om uit te groeien tot een 
expert in je vakgebied.

Omdat je opleiding de enige Vlaamse opleiding op 
bachelorniveau is die specifiek over autismespectrum-
stoornissen gaat. Ons programma gaat veel verder 
dan praktische tips en concrete oplossingen voor 
individuele cases. 

We reiken je een breed kader aan om met autisme 
om te gaan. De ontwikkeling van de mens is het 
vertrekpunt - autismespectrumstoornissen krijgen 
daarin een correcte plaats. Zo kaderen we deze 
ontwikkelingsstoornis in een breder geheel. We geven 
je wetenschappelijke inzichten, gebaseerd op recent 
onderzoek. We hebben hierbij aandacht voor de visie 
van levensloopbegeleiding en de ondersteuning van 
personen met ASS binnen het gehele spectrum en dit  
in de transities binnen alle levensdomeinen. Zo slaag 
je erin om vanuit een stevige basis zelf begeleidings-
trajecten uit te tekenen voor je cliënten.

We geven je alle kans om te studeren terwijl je 
werkt. Het gaat om een deeltijdse opleiding van twee 
jaar, waarbij er jaarlijks 30 studiepunten worden 
opgenomen. Alle lessen vinden plaats op één dag in de 
week. De opleiding is erkend als beroepsopleiding en 
komt in aanmerking voor betaald educatief verlof. Met 
eerder verworven kwalificaties en competenties kom 
je in aanmerking voor vrijstellingen. 
We vinden het cruciaal dat je in het werkveld met 
ASS bezig bent. Is dat niet zo? Dan ondersteunen we 

AUTISMESPECTRUM-
STOORNISSEN

BACHELOR NA BACHELOR 

Je ideale opleiding kiezen uit 
het ruime aanbod aan onze 
hogeschool is niet gemakkelijk. 
Waarop moet je letten? De 
vakken? De lectoren? De 
beroepswegen? Deze brochure 
helpt je alvast om juist te kiezen. 

Wil je meer weten? Neem dan 
zeker een kijkje op www.ap.be  
of mail naar GW@ap.be.

MODELTRAJECT  

Onder voorbehoud van wijzigingen.                               
Op www.ap.be vind je de laatste versies.

*SP: Studiepunten

BACHELOR NA BACHELOR 
A U T I S M E S P E C T R U M S T O O R N I S S E N SP*

OPLEIDINGSONDERDELEN

DEEL 1 - ACADEMIEJAAR 1

ASS: gekaderd 4

ASS: in beeld 6

ASS: beeldvorming 6

ASS: in dialoog 5

ASS: probleemgedrag 4

ASS: in levensloopperspectief 5

DEEL 2 - ACADEMIEJAAR 2

ASS: keuze opleidingsonderdeel 5

• ASS in het gezin

• ASS in het leven van volwassenen

• ASS op school

ASS: wegwijs 3

Intervisie 6

Praktijkonderzoek 16


