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WELKOM

Je hebt interesse in leerlingen met een beperking 
of specifieke onderwijsbehoeften.  Je wil hun 
ontwikkeling op een goede manier begeleiden en 
een goede leeromgeving voor hen ontwerpen. 

Je wil bijleren over verschillende 
leermoeilijkheden en je bekwamen in 
aangepaste werkvormen en methodieken. Je 
bent op zoek naar hoe je alle leerlingen in je klas 
kunt stimuleren in hun ontwikkeling.  
Je wil je professioneel handelen verdiepen, 
kwaliteit bieden in een onderwijscontext met 

nieuwe en complexe uitdagingen.  Je bent 
gebeten door onderwijs en wil meewerken aan 
een school die leerlingen kansen en veerkracht 
geeft voor de maatschappij van morgen.
 
Bij ons ben je aan het juiste adres! 



Ons engagement

Focus op specifieke  
onderwijsbehoeften 
We geven je kennis en tools om op 
een goede manier aan de slag te 
gaan met leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften in buitengewoon 
of inclusief onderwijs. In de opleiding 
leer je onder meer: 
·  planmatig handelen op individueel, 

groeps- en schoolniveau;
·  het onderwijsaanbod (leerinhouden, 

werkvormen en leerlijnen) 
aanpassen en afstemmen op de 
noden van de leerlingen;

·  collega’s waarderend coachen en 
in een interdisciplinair team als 
professionele leergemeenschap 
samenwerken;

·  samenwerken met ouders en andere 
betrokkenen in het professionele 
netwerk rond de leerling en de 
school;

·  je eigen professionele identiteit 
ontwikkelen en inzetten voor de 
leerlingen;

·  je onderwijspraktijk doelgericht 
onderzoeken en verbeteren.

·  hoe je leerlingen met ASS kan 
begeleiden;

·  omgaan met moeilijk hanteerbaar 

gedrag;
·  executieve functies, leerprocessen 

en de sociaal-emotionele 
ontwikkeling ondersteunen

Met de voeten in de praktijk
In de opleiding vertrekken we 
steeds vanuit de praktijk.  Aan de 
hand van voorbeelden en concrete 
tools vertalen we theoretische 
kaders en onderwijsvernieuwingen 
naar het concrete handelen op de 
klasvloer.  Hierbij betrekken we 
de diversiteit van de verschillende 
types en onderwijsniveaus uit 
het buitengewoon onderwijs, 
de ondersteuning vanuit de 
ondersteuningsnetwerken en een 
inclusieve onderwijssetting. 

Om de opleiding te kunnen volgen, 
moet je zelf actief zijn in de 
onderwijspraktijk.  Dit betekent dat 
je een job hebt in buitengewoon 
of gewoon onderwijs, of dat je in 
functie van de opleiding vrijwillig 
praktijkervaring opdoet in een school 
voor (buiten)gewoon onderwijs. 
Je plaatst de opleiding steeds in 
functie van je eigen praktijk maar 



kijkt soms ook breder.  Tijdens je 
opdrachten zal je wat je in je eigen 
werkplek doet, kunnen verbeteren, 
veranderen en onderbouwen.  Je 
ontwikkelt alternatieve manieren van 
handelen en zal bewuster weten wat 
je doet en waarom je het doet.  

Afgestemd op jouw  
situatie
Leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften hebben een 
aangepast onderwijsaanbod nodig 
om op een goede manier te leren en te 
ontwikkelen. 
Op dezelfde manier houden wij 
rekening met de verschillen die 
er zijn tussen de studenten.  Dit 
zijn verschillen in vooropleiding en 
werkervaring, in werkplek en functie, 
in leerstijl en in persoonlijke situatie.

·  Verschillen in vooropleiding en 
werkervaring:  Iedereen stelt een 
digitaal EVK-dossier samen voor 
de start van de opleiding.  Op basis 
van de documenten die je indient 
(diploma’s, dienstattesten, attesten 
en getuigschriften van relevante 
bijscholingen) bepaalt de assessor 
welke vrijstellingen je krijgt.  

Je vindt meer informatie over je EVK-
dossier op www.vives.be

·  Verschillen in werkplek en functie  
 Het onderwijs aan leerlingen met 

specifieke onderwijsbehoeften is 
heel divers: er zijn verschillende 
types BuO, verschillende 
leeftijdsgroepen, verschillen in 
onderwijsbehoeften, ondersteuning 
van leerlingen in gewoon onderwijs. 
Daarnaast zijn er meerdere 
leerdomeinen, opleidingen 
en hebben de leden van een 
interdisciplinair team verschillende 
functies. 

 Het is onmogelijk om deze diversiteit 
diepgaand en volledig uit te werken.  

 Daarom werken we in de opdrachten 
steeds vanuit je eigen werkplek 
en functie. Je kan de opdrachten 
toepassen op je eigen praktijk en 
vertaalt de aangereikte kaders, tools 
of methodieken naar je eigen klas of 
school.

·  Verschillen in interesse of 
doelstellingen

 In de opleiding vinden we een 
coachende en stimulerende relatie 
tussen jou en de docent belangrijk.  
We dagen je uit om je handelen te 



verbeteren, te verdiepen en je blik te 
verbreden.

 Hierbij volgen we ook jouw pad: je 
kan zelf accenten leggen en eigen 
keuzes maken.  Dit kan binnen de 
verschillende opdrachten, in de 
keuzevakken die je neemt, in het 
praktijkproject dat je kiest … 

·  Verschillen in leerstijl
 Je kan kiezen om de opleiding te 

volgen in contactonderwijs of via 
afstandsonderwijs: 

 Als je contactonderwijs volgt, heb je 
les op woensdag.

 In het afstandsonderwijs zijn 
er geen lessen.  Je volgt de 
opleidingsonderdelen op eigen 
tempo, onder begeleiding van de 
docent.  

·  Verschillen in persoonlijke situatie
 Misschien ben je pas afgestudeerd 

en wil je een jaartje bijstuderen.  
Of je begon net te werken en wil je 
bagage vergroten.  Ben je al een tijdje 
aan de slag of heb je een gezin? Of 
wil je in een andere sector aan de 
slag?  We houden rekening met jouw 
situatie! 

Er zijn twee modeltrajecten.
·  Je volgt de opleiding deeltijds en 

neemt 30 studiepunten op per jaar.  
Dit betekent dat je na twee jaar je 
diploma kan behalen.  

·  Je volgt de opleiding voltijds en 
neemt de 60 studiepunten op in één 
jaar.  

Een eigentijdse en toe-
komstgerichte opleiding
Sinds het academiejaar 2017-2018 
bieden we de opleiding in een nieuw 
kleedje aan.  We integreren evoluties 
uit de Vlaamse en internationale 
context van het onderwijs 
aan leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften, stemmen af op 
de nieuwste theoretische kaders en 
inzichten en sluiten aan bij nieuwe 
tendenzen in het hoger onderwijs en in 
professionele ontwikkeling. 





De opleiding volgen

Om de opleiding te volgen, moet je aan 
een van deze voorwaarden voldoen: 
·  je hebt een master- of 

bachelordiploma;
·  je hebt geen bachelordiploma, maar 

werkt reeds in een school voor 
(buiten)gewoon onderwijs of als 
ondersteuner en beschikt minimum 
over een diploma secundair 
onderwijs.

De opleidingsonderdelen
De vakken die je moet volgen, vind je 
achteraan in de brochure. 
Wil je meer informatie over elk vak, 
kijk dan even op www.vives.be > verder 
studeren > studiegebied onderwijs > 
banaba buitengewoon onderwijs. 

Praktijk in de opleiding
Praktijk is geen afzonderlijk 
opleidingsonderdeel, maar zit in 
elk vak verweven.  Om de opleiding 
te kunnen volgen, moet je dus 
praktijkervaring hebben of kunnen 
opdoen in het onderwijs aan leerlingen 
met specifieke onderwijsbehoeften.  

Dit betekent dat: 
·  je werkt in het buitengewoon 

onderwijs;
·  je werkt in het gewoon onderwijs (we 

focussen op leerlingen in zorgfase 
2 of 3) en bereid bent om samen 
te werken met een school voor 
buitengewoon onderwijs;

·  je niet werkt in het onderwijs maar 
vrijwillig praktijkervaring kan opdoen 
in het (buiten)gewoon onderwijs. 

Wie niet in het onderwijs werkt, doet 
gedurende in totaal 60 volledige 
schooldagen actieve praktijkervaring 
op in een school voor buitengewoon 
onderwijs (je kiest zelf je school) en 
in een inclusieve setting.  Je hebt een 
mentor op de school zelf en wordt 
vanuit de hogeschool begeleid. 

Contactonderwijs of  
afstandsonderwijs
Je kiest er bij de inschrijving 
voor om de lessen te volgen 
in contactonderwijs of 
afstandsonderwijs. 

Contactonderwijs 
·  Als je de opleiding deeltijds volgt, 

vinden de lesmomenten plaats op 
woensdagnamiddag.



Een eigentijdse en 
toekomstgerichte 
opleiding



·  Als je de opleiding voltijds volgt, 
heb je les op woensdagvoor- en 
namiddag. 

·  De lessen starten halfweg september 
en lopen door tot het einde van mei. 

Afstandsonderwijs 
·  De startdag is op zaterdag.  Hier 

krijg je alle informatie over 
opleidingsonderdelen, cursussen, 
het elektronisch leerplatform, … 

·  Voor de opleidingsonderdelen in 
afstandsonderwijs zijn er geen 
verplichte lesmomenten op de 
campus.  Je volgt de opleiding dus 
volledig van thuis uit.  

·  Je wordt door de docenten begeleid 
via e-mail, MS Teams of telefoon.  Wil 
je een persoonlijke afspraak, dan kan 
dit op de campus. 

Cursussen 
Voor elk vak is er een boek, cursus of 
online studiemateriaal.
Studenten afstandsonderwijs 
bestellen cursussen en boeken via de 
webshop. Je kan de cursussen afhalen 
in een Standaard Boekhandel naar 
keuze of laten opsturen.
Studenten contactonderwijs halen 
cursussen af bij de cursusdienst. 
Boeken kan je bestellen bij een 
boekhandel naar keuze.

Vrijstellingen
Iedereen stelt voor de start van 
de opleiding een digitaal EVK-
dossier samen. Op basis van 
de documenten die je indient 
(diploma’s, dienstattesten, attesten 
en getuigschriften van relevante 
bijscholingen) bepaalt de assessor 
welke vrijstellingen je krijgt. 
Je vindt meer informatie over je EVK-
dossier op www.vives.be

Waar gaan de lessen door? 
Alle lessen vinden plaats op de 
campus in Kortrijk.



Focus op het lesgeven 22 SP
Planmatig en handelingsgericht werken 6
De leeromgeving aanpassen aan leerlingen met SOB 7
Praktijkonderzoek 9

Focus op specifieke onderwijsbehoeften 16 SP
Leerprocessen en executieve functies ondersteunen 4
Omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag 4
Sociaal-emotionele ontwikkelingsaspecten 4
Leerlingen met ASS begeleiden 4

Keuzevakken* 6 SP
Omgaan met agressie: voorkomen en hanteren 3
Weerbaarheidstraining 3
SMOG 3
Kinderen en jongeren in de hulpverlening 3
Ondersteunen van kinderen met een visuele beperking 3
Ondersteunen van dove en slechthorende kinderen 3
Ondersteunen van kinderen met ernstige meervoudige beperkingen 3
Internationaal thema 3
Focus op talige onderwijsbehoeften 3

Focus op professioneel handelen 11 SP
Bouwstenen van een professionele identiteit 5
Constructief samenwerken 6

Focus op de school 5 SP
De BuO-school en context 5

 

*Aanbod keuzevakken wordt nog aangepast in de aanloop naar de start van het academiejaar.
Voor studenten die nog geen pedagogische bekwaamheid verworven hebben:  
didactiek op onderwijsniveau naar keuze  

Kleuteronderwijs 7 SP
Didactiek 1 - educatieve bachelor kleuteronderwijs 4
Didactiek 2 - educatieve bachelor kleuteronderwijs 3

Lager onderwijs 7 SP
Didactiek 1 - educatieve bachelor lager onderwijs 4
Didactiek 2 - educatieve bachelor lager onderwijs 3

Secundair onderwijs 6 SP
Basis didactiek en brede leerzorg 6

Opleidingstabel





VIVES ORGANISEERT REGELMATIG 
 INFOMOMENTEN. JE VINDT DE DATA OP 

www.vives.be

Schrijf je online in op www.inschrijven.vives.be 
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www.vives.be

contact 
meer info

coördinator:   
Katrien Van den Berghe

katrien.vandenberghe@vives.be 

www.vives.be/ond
www.facebook.com/viveshogeschool

#VERYVIVES  


