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Kies je voor optie Ouderen in de samenleving of
Onderwijsondersteuning? Dan volg je dit traject,
met 3 dagen stage en 2 dagen les per week.

*SP: Studiepunten

SEMESTER

*SP: Studiepunten
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SEMESTER

SP*
Ortho(ped)agogische praktijk
in een internationale context
(internationale week)

Kies je voor optie Community care of Intercultureel
werk? Dan volg je dit traject. Het eerste semester loop
je voltijds stage, in het tweede semester volg je les.
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SEMESTER

SP*

SP*
Stage (voltijds)

Optie ouderen in de samenleving
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4
- Interprofessioneel samenwerken in de
gezondheidszorg

3
6

SEMESTER

6

Leerprocesbegeleiding

4

Hulpverlening en recht

3

- Ortho-agogisch werken met ouderen

Diversiteit in een (ortho)(ped)agogische
context

3

OF

Management in social profit

3

Psychopathologie

6

Optie onderwijsondersteuning

Ethiek

3

Traject kinderen en jongeren
- Orthopedagogiek

6

- Orthopedagogische methoden en technieken

6

3

Keuze opleidingsonderdeel

3

- Activerende ondersteuning van leerkrachten

6

Project

12

- Ortho-agogiek
- Ortho-agogische methoden en technieken

SEMESTER

6

SP*

6

Hulpverlening en deontologie

3

Praktijkgericht wetenschappelijk
onderzoek

6

Keuze opleidingsonderdeel

3

Stage 305 uur

TOTAAL

6

Ethiek

3

Keuze opleidingsonderdeel

3

6

- Seminarie community care

3

Optie intercultureel werk

28

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

Openlesdagen

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

Ontdek hoe het er écht aan toegaat bij AP Hogeschool:
Woensdag 19 februari 2020
Woensdag 11 maart 2020
Meer info en inschrijvingen op
www.ap.be/openlesdagen.

Infodagen
Zaterdag 14 maart 2020 van 10u tot 17u
Zaterdag 25 april 2020 van 10u tot 14u

Infoavonden

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

Je volgt les op campus Spoor Noord in het
hartje van Antwerpen, vlak bij het Eilandje.
Op deze toplocatie vind je ultramoderne
praktijklokalen en studentenfaciliteiten, een
bibliotheek met een uitgebreide collectie
vakliteratuur, handboeken en didactisch
materiaal.

Maandag 29 juni 2020 van 18u tot 21u
Dinsdag 8 september 2020 van 18u tot 21u
Voor meer informatie 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.
• Vervolgens kom je langs op het studentensecretariaat van campus Spoor Noord en vervolledig je je
dossier.
Kijk op www.ap.be/inschrijven voor meer informatie.
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- Sociale inclusie

OF

Management in social profit

INFOMOMENTEN

CAMPUS

Optie community care

Traject volwassenen en ouderen

TOELATINGSVOORWAARDEN

SP*

- Kaders, modellen en regelgeving in onderwijs

OF

ALGEMENE INFO

JAAR 2

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

J A A R VA K
SP*
Stage (3 dagen per week)

30

Project

12

opleidingsonderdeel dat je in het buitenland kan volgen.

- Intercultureel (ped)agogisch beleid

6

- Cultureel diversiteitsbeleid

3

opleidingsonderdeel dat je in het buitenland kan volgen.

MEER WETEN?
W www.ap.be/orthopedagogie
E GW@ap.be
T +32 3 220 54 70

TIP

BACHELOR

ORTHOPEDAGOGIE
KINDEREN EN JONGEREN OF
VOLWASSENEN EN OUDEREN

Benieuwd naar je campus? Neem dan
nu al een kijkje via onze virtuele tours:
www.ap.be/campussen
ARTESIS PLANTIJN 
HOGESCHOOL ANTWERPEN

2020/2021

Kempenstraat

2020/2021

BACHELOR

+ regionale lijnen
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Liever verder studeren? Na een schakelprogramma
kan je een Master Psychologie, Pedagogie, Criminologie of Sociaal Werk volgen.
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• Optie 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.

Na je opleiding
Meteen aan het werk? Je kan op verschillende plekken
terecht in de sociaal-agogische sector. Denk maar aan
centra in de bijzondere jeugdzorg, initiatieven voor opvoedingsondersteuning, drughulpverlening, organisaties voor migranten of vluchtelingen, woonzorgcentra,
in de zorg voor mensen met een beperking … Ook het
onderwijs behoort tot de mogelijkheden.

t
traa
iers
Cass

Anker
rui

Falconrui

t

mogelijkheden. De doelgroep moet niet dezelfde zijn
als in het tweede jaar. Je kan je kennis dus verbreden,
of net verdiepen. Je optiekeuze bepaalt ook je stage
en afstudeerproject. Verder bestaat je laatste jaar uit
algemene vakken en een keuzevak

straat
Van Aerd

bus 13 14 19

SEMESTER

Ortho(ped)agogiek
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*SP: Studiepunten
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EERSTE JAAR: een brede basis met veel theorie en
kennismaking met praktijk. We dompelen je onder in
de kennisgebieden van de (ortho)(ped)agogiek: orthopedagogie, sociale agogiek, levenslooppsychologie. De
kennis en inzichten pas je meteen toe in de praktijk. In
practica focussen we op vaardigheden zoals communiceren, observeren en werken in en met groepen.

DERDE JAAR: Je kiest opnieuw één optie uit vier

Onder voorbehoud van wijzigingen.
Op www.ap.be vind je de laatste versies.
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Omdat onze lectoren je persoonlijk benaderen en
toegankelijk zijn. Wij hebben binnen de opleiding veel
aandacht voor je leerproces. Bovendien coachen
studenten uit hogere jaren de eerstejaarsstudenten.
Ten slotte kan je rekenen op een ruim aanbod van
studieondersteuning.

• Optie 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.

de nieuwe
tram naar campus
Spoor Noord! Kijk op
www.noorderlijn.be
voor meer info.

str

Omdat je opleiding je een vooruitstrevende blik op
orthopedagogie biedt. We geloven dat het onze job
is om mensen meer levenskwaliteit te geven en hen
sterker in het leven te doen staan. Je groeit hier
uit tot een zelfbewuste en zelfstandige opvoeder en
begeleider die stevig in zijn schoenen staat.

Traject Volwassenen en ouderen
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 ...

Godefriduskaai
Neem

s
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Omdat het diploma meteen toegang geeft tot uiteenlopende plekken in de sociaal-agogische sector: bijzondere jeugdzorg, opvoedingsondersteuning, drughulpverlening, woonzorgcentra, vluchtelingenorganisaties
en meer. Ook in het onderwijs ben je welkom.

• Optie 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.

Willemdok

Pa

Omdat je wil investeren in een ruime theoretische
bagage die van jou een expert maakt in het hanteren
van orthopedagogische kaders. Zo ben je extra
gewapend om aan de slag te gaan in zeer complexe
en gespecialiseerde situaties en contexten. Je
maakt daarbij gebruik van probleemoplossende en
innoverende skills. Je legt de basis om in je latere
carrière eventueel door te groeien naar coördinerende
en leidinggevende functies.

Traject Kinderen en jongeren
In dit traject zoom je via een uitgebreid pakket aan orthopedagogische vakken in op kinderen en jongeren in
een verontrustende 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 ...

JAAR 1

bus 23

Italiëlei

Omdat jij sociaal vaardig bent en je heel graag
wilt inzetten voor 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!

• Optie 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 …

TWEEDE JAAR: In het tweede jaar maak je een
keuze tussen het traject “Kinderen en jongeren”
(Orthopedagogie) of het traject “Volwassenen en
ouderen” (Ortho-agogie).

Kam

* ‘Kinderen en Jongeren’ en ‘Volwassenen en Ouderen’ zijn twee trajecten
binnen de bachelor Orthopedagogie

ORTHOPEDAGOGIE IS DÉ OPLEIDING VOOR JOU . .

Park Spoor Noord
Ellermanstraat

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

641 642 720 730 760 761 770 771 772
775 776 F12 F14 N77

St.

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.

Noorderlaan

ORTHOPEDAGOGIE

Italiëlei

KINDEREN EN JONGEREN OF
VOLWASSENEN EN OUDEREN*

bus 13 14 17 23 600 601 602 605 640

Entrepotkaai

ORTHOPEDAGOGIE

Londenstraat

ARTESIS PLANTIJN 
HOGESCHOOL ANTWERPEN

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

ACADEMIEJAAR

ZO

