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opleidingsonderdeel dat je in het buitenland kan volgen.

30

opleidingsonderdeel dat je in het buitenland kan volgen.

TOELATINGSVOORWAARDEN

INFOMOMENTEN

Je mag starten als je een diploma secundair
onderwijs hebt. Er is geen toelatingsproef.

Openlesdagen

ACADEMIEJAAR

opleidingsonderdeel dat je in het buitenland kan volgen.

Ontdek hoe het er écht aan toegaat bij AP Hogeschool.
Data, meer informatie en inschrijvingen op
www.ap.be/openlesdagen

Infodagen en infoavonden

AFSTUDEREN

Tussen februari en september organiseren we twee
infodagen en twee infoavonden zodat je écht alles
over ons te weten komt: Vuur al je vragen af op onze
lectoren en studenten, neem een kijkje in de lokalen,
snuif de sfeer op en blader al eens door het cursusmateriaal. Natuurlijk hebben we het ook uitgebreid
over alle praktische dingen die bij het verder studeren
komen kijken: studiegeld, diploma’s, het kotleven en
inschrijvingen.

Afstuderen doe je na een geslaagde stage en
een eindproject over een specifiek vraagstuk.

Data en meer informatie op
www.ap.be/infomomenten.

CAMPUS

INSCHRIJVEN

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.

Je inschrijving gebeurt in twee stappen:
• Eerst vul je het online inschrijvingsformulier in op
inschrijven.ap.be.
• Vervolgens kom je langs op het studentensecretariaat van campus Spoor Noord en vervolledig je je
dossier.

Je lessen starten midden september en
lopen tot juni. Aan het einde van elk semester worden jouw kennis en vaardigheden op
verschillende manieren getoetst.

INTERNATIONALE REIS (PROJECT) (WEEK NA
LENTEVAKANTIE)

Optie community care

Traject volwassenen en ouderen
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Kijk op www.ap.be/inschrijven voor meer informatie.

MEER WETEN OVER DE OPLEIDING EN INSCHRIJVING
W www.ap.be/orthopedagogie
E GW@ap.be
T +32 3 220 54 70

BACHELOR

ORTHOPEDAGOGIE
KINDEREN EN JONGEREN OF
VOLWASSENEN EN OUDEREN

ARTESIS PLANTIJN 
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V.U. Pascale De Groote, Lange Nieuwstraat 101, B-2000 Antwerpen - onder voorbehoud van wijzigingen.
AP Hogeschool maakt deel uit van de Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen
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INTEGRATIEWEEK (MIDDEN SEMESTER)

Psychologische stromingen

Wil je graag verder studeren? Dat kan! Na een schakelprogramma liggen onder andere de masteropleiding
Orthopedagogiek en Sociaal werk voor je open. Of je
kiest voor een extra bachelordiploma rond een gespecialiseerd thema.
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• Onderwijsondersteuning: je verdiept je verder in de
begeleiding van kinderen en jongeren in een schoolcontext. Je leert communiceren met een lerarenteam, met ouders en met leerlingen. Je leert hoe je
doelgericht ondersteuning kan bieden op school en
loopt een heel jaar deeltijds stage.

1
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Derde jaar: verdieping of verbreding binnen jouw
gekozen optie. In je laatste jaar maak je een keuze uit
vier opties. Aan jouw kernthema besteed je net zoveel
tijd als aan je algemene vakken.

SEMESTER

Falconrui
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• Ouderen in de samenleving: je beseft dat mensen
zich blijven ontplooien in elke levensfase. Je wilt
ouderen hiermee helpen en samen ontdekken wat
voor hen zin geeft in het leven. Je bent ervan overtuigd dat de rol van ouderen in de samenleving niet
is uitgespeeld! Je gaat creatief op zoek hoe je hen
daarin kunt ondersteunen. Je loopt een heel jaar
deeltijds stage.

+ regionale lijnen

raa

Tweede jaar: In het tweede jaar maak je een keuze tussen het traject “kinderen en ouderen” (Orthopedagogie)
of het traject “volwassenen en ouderen” (Ortho-agogie).

In dit traject verdiep je je in de verschillende levensdomeinen van volwassenen en ouderen (wonen, werk,...).
Je staat stil bij verschillende methoden en technieken
als antwoord op specifieke ondersteuningsvragen. Met
dit traject heb je een streepje voor in allerlei diensten en
voorzieningen voor volwassenen met een beperking of
psychische problematiek, in asiel- en daklozencentra, in
drughulpverlening, straathoekwerk,... Met je extra kennis over ouderen ben je de vergrijzing een stapje voor en
kan je meteen aan de slag in dienstencentra, dagverzorgingscentra, woonzorgcentra, in de thuiszorg,...
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Eerste jaar: een brede basis met veel theorie
en veel praktijk. We dompelen je onder in de
(ortho)(ped)agogiek en in een aantal kennisgebieden
die daarmee verbonden zijn: gezondheidsleer, expressie, levenslooppsychologie, ... Allemaal kennis en
inzichten die je meteen mag toepassen in de praktijk.
Want al in de eerste weken ga je op pad in het werkveld. En je werkt het hele jaar door in kleine groepjes
aan concrete projecten.
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Omdat je opleiding je een moderne en vooruitstrevende kijk op orthopedagogie biedt. We focussen niet
op problemen en moeilijkheden. We kiezen liever voor
een positief verhaal. We geloven dat het onze job is om
mensen meer levenskwaliteit te geven. We willen hen
sterker in het leven doen staan, zodat ze straks verder
kunnen zonder onze ondersteuning. Je groeit hier dus
uit tot een sterke, zelfbewuste en moderne opvoeder of
begeleider.

• Intercultureel werk: je zoomt in op de samenleving
die cultureel steeds meer divers wordt en op wat dat
betekent voor het begeleiden van kinderen, jongeren
of volwassenen. Je loopt een semester lang stage
in een organisatie waar je geconfronteerd wordt
met een grote culturele diversiteit: werkingen met
kansarme jeugd, in opvang van (minderjarige) asielzoekers, in straathoekwerk, in onderwijs, minderhedenorganisaties, daklozenwerk, drughulpverlening,
straathoekwerk,... ook in voorzieningen die van
kleurrijke maatzorg hun prioriteit maken, kan je aan
de slag.
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Omdat wij je veel studiebegeleiding geven. Je lectoren
zijn heel bereikbaar en altijd bereid tot extra uitleg.
Onze begeleidingscolleges helpen je verder om je
vakken te studeren. Zo krijg je hier alle kansen om
te slagen. Studenten uit hogere jaren treden bovendien op als tutoren. Zo krijg je studieondersteuning
en coaching wanneer je die nodig hebt. Halfweg het
eerste semester krijg je al de kans om te testen of je
helemaal mee bent met alle leerstof.

je
ook met de tram naar
campus Spoor Noord.
Godefriduskaai
Kijk op
www.Noorderlijn.be
voor meer info.
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In dit traject zoom je via een uitgebreid pakket aan orthopedagogische vakken in op kinderen en jongeren in
een problematische opvoedingssituatie of met specifieke
ondersteuningsvragen (mogelijkheden en beperkingen,
leermoeilijkheden, ontwikkelingsstoornissen,...). Met dit
traject heb je een streepje voor in allerlei diensten en
voorzieningen: integrale jeugdhulp, voorzieningen voor
kinderen en jongeren met een beperking, onderwijs,
jeugdwerk,...
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Omdat jij sociaal vaardig bent en je heel graag wilt
inzetten voor de begeleiding van kinderen, jongeren
volwassenen of ouderen met een ondersteuningsvraag
in hun dagelijkse leven. Maatschappelijke thema’s
laten je niet koud: gelijke kansen, armoede, migratie ...
Jij wilt op het terrein een verschil maken. Jij gaat voor
een maatschappij waarin iedereen telt!

• Community Care: je ontdekt hoe je kinderen, jongeren, volwassenen of ouderen hun leven helpt
inrichten in de samenleving en hoe je mantelzorgers,
vrijwilligers en informele zorgverstrekkers zo goed
mogelijk kan ondersteunen. Je leert hoe jij de cliënt
én zijn netwerk kan stimuleren in hun maatschappelijke betrokkenheid. Vanuit deze invalshoek doe
je een semester lang stage, dit kan zowel als begeleider in een voorziening, als trajectbegeleider, als
medewerker in een thuisbegeleidingsdienst,…
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ORTHOPEDAGOGIE IS DÉ OPLEIDING VOOR JOU . .
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* ‘Kinderen en Jongeren’ en ‘Volwassenen en Ouderen’ zijn twee trajecten
binnen de bachelor Orthopedagogie
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Ellermanstraat
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Wil je meer weten? Neem dan
zeker een kijkje op www.ap.be of
mail naar GW@ap.be.

ORTHOPEDAGOGIE
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Je ideale opleiding kiezen
uit het ruime aanbod aan
onze hogeschool is niet
eenvoudig. Waarop moet
je letten? De vakken? De
lectoren? De infrastructuur? De
beroepsmogelijkheden? Deze
brochure helpt je alvast om juist
te kiezen.
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KINDEREN EN JONGEREN OF
VOLWASSENEN EN OUDEREN*

640 641 642 720 730 760 761 770 771
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