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ORIËNTATIE- EN
MOBILITEITS INSTRUCTEUR VOOR
SLECHT ZIENDEN EN BLINDEN
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_

Wat

Visuele problematiek treft alle leeftijdsgroepen: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Vaak is dit een
aspect bij personen met meervoudige
beperking, verstandelijke beperking,
ouder worden … Een oriëntatie- en
mobiliteitsinstructeur leert personen
met visuele problematiek om zich
zo veilig en zelfstandig mogelijk te
oriënteren en te verplaatsen in de
leef-, woon- en werkomgeving. Deze
praktijkgerichte opleiding met een
stevige theoretische basis werd ontwikkeld door deskundigen uit diverse
expertenorganisaties. Hierdoor wordt
uniformiteit beoogd in de oriëntatieen mobiliteitstechnieken toegepast in
Vlaanderen en België. Met het getuigschrift van dit postgraduaat kan je in
je voorziening als referentiepersoon
‘Visuele problematiek’ aan de slag.

Didactische aanpak

Naast de uitwerking van theoretische
kaders en inzichten is er veel ruimte
voor praktijkgerichte vorming. De
gehanteerde methodes zijn casuïstiek
en probleemgestuurd onderwijs.
Lessen worden maximaal online
gegeven. Daarnaast zijn praktijkdagen
voorzien voor het oefenen van vaardigheden, aanpakken van praktijksituaties, bezoeken en stage. Via observatie,
reflectie en de begeleiding van cliënten

kijk je kritisch naar je handelen als
oriëntatie- en mobiliteitsinstructeur.

Doelgroep

Bachelors en masters in de gezondheidszorg (ergotherapie, kinesitherapie, onderwijs, maatschappelijk werk
en (ortho)pedagogie die (wensen te)
werken met personen met visuele
problemen. Als je over werkervaring
beschikt, maar geen bachelordiploma
hebt, kan je contact opnemen met
annemarie.denolf@vives.be

Inhoud

Theoretische achtergronden
• Kennis van het visueel systeem
• Meervoudige beperking
• Psychosociale aspecten en de leefwereld bij personen met een visuele
beperking
• Wetgeving en maatschappelijke
relevante informatie
Beroepsgerichte vaardigheden
• Methodisch handelen
• Visueel en tactiel profiel
Oriëntatie- en mobiliteitstechnieken
• Kinderen (0 tot 16 jaar), adolescenten (>16 jaar) met een enkelvoudige
visuele beperking
• Personen met een meervoudige
visuele beperking
• Volwassenen & ouderen
• Geïntegreerde toepassingen
Stage

Data
De lessen worden zoveel mogelijk online
gegeven. Er worden 10 praktijkdagen voorzien, twee opeenvolgende dagen per maand
(donderdag/vrijdag). Deze gaan door op
de Campus in Brugge of op verplaatsing
(Begeleidingscentrum Spermalie in Brugge,
Centrum Ganspoel in Huldenberg, MIVB
Brussel …). Lesdagen vinden plaats tussen
9u en 17u. Daarnaast loopt de cursist nog 8
dagen stage.
Kostprijs
Volledig programma (incl. lesmateriaal):
1300€. Betaald educatief verlof wordt
aangevraagd.
Inschrijven
Je kan tot 31 augustus inschrijven via
www.vives.be/inschrijven. Na je inschrijving
krijg je een bevestiging en een factuur. De
factuur geldt als inschrijvingsbewijs. Met
je inschrijving verklaar je je akkoord met de
inschrijvings-, annulerings- en betalingsvoorwaarden zoals vermeld op de website.
Getuigschrift
Als je slaagt voor alle opleidingsonderdelen
ontvang je een getuigschrift van postgraduaat.
Annulering
Je kan enkel per e-mail annuleren
(heidi.descheemaecker@vives.be).
De organisatie kan beslissen de opleiding
niet te laten plaatsvinden bij onvoldoende
inschrijvingen.
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Administratief:
Heidi Descheemaecker
050 30 51 93
heidi.descheemaecker@vives.be
Inhoudelijk:
Anne-Marie Denolf
0472 90 55 64
annemarie.denolf@vives.be
Inschrijven:
www.vives.be/inschrijven
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www.viveshealthcareschool.be
www.facebook.com/VIVESnavorming/
#VERYVIVES
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campus Brugge
Gezondheidszorg
Xaverianenstraat 10
8200 Brugge
050 30 51 00
www.vives.be

Schrijf je nu online in via www.viveshealthcareschool.be

