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INLEIDING 
 

Wanneer je studeren met werk, gezin of een andere studie wil combineren, biedt VIVES je de 
mogelijkheid om via afstandsonderwijs (onder deskundige begeleiding) een volwaardig bachelordiploma 
te behalen. Studeren op afstand betekent studeren waar en wanneer je wil, met een hierop afgestemde 
begeleiding. 

INHOUD 

Wat leer ik in deze opleiding? 
Als bachelor in de orthopedagogie bied je ondersteuning aan kinderen, jongeren, volwassenen of 
ouderen. Vaak gaat het om mensen die minder kansen hebben in hun leven omwille van armoede, een 
moeilijke gezinscontext, maatschappelijke kwetsbaarheid, een ziekte of beperking, een andere etnische 
afkomst … 

De unieke bijdrage van bachelors in de orthopedagogie, ligt in hun specialisatie in het begeleiden en 
versterken van individuen of groepen in hun dagdagelijks leven. Dit doen ze door activiteiten te 
organiseren, het leren of het werken te ondersteunen, begeleidingsgesprekken te voeren, mensen te 
verbinden met elkaar … 

Tijdens de opleiding leer je alle nodige competenties om dit onder de knie te krijgen via heel wat 
opleidingsonderdelen (vakken). 

Praktijkgericht 
De opleiding omvat heel wat praktijkgerichte opleidingsonderdelen en stages waarbij je de 
competenties die je nodig hebt, actief kan inoefenen. Zo leer je bijvoorbeeld observeren, werken via 
creatieve werkvormen, (ver)zorgend omgaan met mensen, professionele gesprekken voeren en werken 
in groep. 

Brede sociaal-agogische basis 
Je krijgt tijdens de opleiding verschillende algemene opleidingsonderdelen die jouw inzicht en visie op 
de orthopedagogische hulpverlening onderbouwen en aanscherpen. Bovendien zijn er voor de vier 
sociaal-agogische opleidingen (bachelor in de orthopedagogie, bachelor in het sociaal werk, bachelor in 
de toegepaste psychologie en bachelor in de maatschappelijke veiligheid) gemeenschappelijke 
opleidingsonderdelen. Op die manier leer je het multidisciplinair karakter van je beroep kennen en krijg 
je ook zicht op de invalshoeken van andere hulpverleners. 

Gedegen specialisatie 
Tijdens de opleiding specialiseer je je in alle facetten van de orthopedagogische hulpverlening: vaak 
voorkomende noden, typische manieren van werken, actuele hulpverleningsvisies …  

 



 
 
 
 

3 VIVES OP AFSTAND / BACHELOR IN DE ORTHOPEDAGOGIE 

Hoe ziet het opleidingsprogramma eruit? 
Opleidingsprogramma  
Het programma van de opleiding kan je online raadplegen. Je vindt er een overzicht van alle 
opleidingsonderdelen en hoeveel studiepunten (STP) elk opleidingsonderdeel omvat. 

Een studiepunt verwijst naar de gemiddelde tijdsinvestering die we van studenten verwachten om de 
opleiding af te werken (studeren, opdrachten, examens …). Eén studiepunt komt overeen met een 
studietijd van ongeveer 25 uur. 

ECTS-fiche 
Via de titel van ieder opleidingsonderdeel kan je doorklikken naar de onderliggende ECTS-fiche. Deze 
fiche bevat informatie over de docenten, de doelstellingen, de inhoud, het studiemateriaal, de 
werkvormen en de evaluatieactiviteiten die verbonden zijn aan dit opleidingsonderdeel. 

 www.vives.be/opleidingen > Kies de opleiding ‘bachelor in de orthopedagogie’ > Ik wil studeren op 
afstand > Ontdek je vakken. 

TRAJECT 

Hoelang doe ik over deze opleiding? 
Traject op maat 
De duur van de opleiding verschilt van student tot student. Dit is grotendeels afhankelijk van de tijd die 
je (wekelijks) kan spenderen om met je studie bezig te zijn. Per academiejaar kies je - in overleg met de 
coördinator afstandsonderwijs - het aantal studiepunten dat je op je programma wil zetten. Er is geen 
minimum aantal studiepunten per jaar. Als maximum aantal geven we als richtlijn mee: 

 20 studiepunten voor wie wekelijks ongeveer 14 uur kan investeren in de opleiding. Een 
opleiding van 180 studiepunten duurt dan negen jaar. 

 30 studiepunten voor wie wekelijks ongeveer 20 uur kan investeren in de opleiding. Een 
opleiding van 180 studiepunten duurt dan zes jaar. 

 45 studiepunten voor wie wekelijks ongeveer 30 uur kan investeren in de opleiding. Een 
opleiding van 180 studiepunten duurt dan vier jaar. 

 60 studiepunten voor wie wekelijks ongeveer 40 uur kan investeren in de opleiding. Een 
opleiding van 180 studiepunten duurt dan drie jaar. 

Studieduurverkorting 
Het is mogelijk dat je op basis van een vooropleiding of bepaalde werkervaring in aanmerking komt voor 
een vrijstelling en dus bepaalde opleidingsonderdelen niet meer hoeft af te leggen (zie verder: ‘Heb ik 
recht op vrijstellingen?’). Dat kan leiden tot studieduurverkorting. 

Heb ik recht op vrijstellingen? 
Verkorte trajecten 
Als je al een bepaald diploma op zak hebt, kan je de opleiding tot bachelor in de orthopedagogie volgen 
via een verkort traject. Als je een verkort traject op basis van een diploma wil aanvragen, bezorg je je 
diploma aan de coördinator afstandsonderwijs.  
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Diplomavereiste Verkort traject 
Graduaatdiploma orthopedagogie 90 studiepunten 
Graduaatdiploma maatschappelijk of sociaal-cultureel werk 120 studiepunten 
Bachelor- of masterdiploma in een sociaal-agogische opleiding 

- toegepaste psychologie 
- sociaal werk 
- maatschappelijke veiligheid 
- gezinswetenschappen 
- sociale readaptatiewetenschappen 

60 of 63 studiepunten 

Bachelor- of masterdiploma pedagogische wetenschappen 60 studiepunten 
Bachelordiploma pedagogie van het jonge kind 90 studiepunten 
Bachelordiploma logopedie of ergotherapie 105 studiepunten 
Bachelordiploma onderwijs 

- kleuteronderwijs 
- lager onderwijs 
- secundair onderwijs 

105 studiepunten 

Bachelor- of masterdiploma (gelijk welke andere opleiding) 120 studiepunten 

Eerder verworven kwalificaties (EVK) en eerder verworven competenties (EVC) 
Ook als je nog geen diploma op zak hebt, kan je vrijstellingen aanvragen op basis van een eerder 
verworven kwalificatie (EVK) of op basis van een eerder verworven competentie (EVC).  

Een EVK is een studiebewijs dat aantoont dat je de kennis en vaardigheden hebt verworven die 
verbonden zijn aan dat opleidingsonderdeel: een bewijs dat je geslaagd bent voor een gelijkaardig 
opleidingsonderdeel van een andere opleiding (in de vorm van een creditbewijs). 

 Het aanvragen van aparte vrijstellingen op basis van EVK’s houdt in dat je een 
vrijstellingsportfolio samenstelt, waarbij je duidelijk aangeeft voor welke opleidingsonderdelen 
uit het curriculum je een vrijstelling aanvraagt. Dit impliceert dat je eerst het curriculum en de 
ECTS-fiches (met verdere gedetailleerde inhoudelijke informatie en de doelstellingen) per 
opleidingsonderdeel bestudeert. (www.vives.be/opleidingen > Kies de opleiding ‘bachelor in de 
orthopedagogie’ > Ik wil studeren op afstand > Ontdek je vakken.) Via de coördinator 
afstandsonderwijs kan je informatie krijgen over hoe je vrijstellingen op basis van een EVK kan 
aanvragen. 

Een EVC betekent dat je over een geheel van kennis, vaardigheden en attitudes beschikt dat relevant is 
voor een competentie in de opleiding, maar dat je geen studiebewijs kunt voorleggen om dat te staven. 
Voorbeelden hiervan zijn relevante werkervaring of ICT-vaardigheden. 

 Algemene informatie over vrijstellingen op basis van EVC vind je op de VIVES-website:  . Let wel: 
het verwerven van een bekwaamheidsbewijs is niet gratis. Je betaalt € 55 als instapkost. Het 
eigenlijke bekwaamheidsonderzoek van één of meerdere competenties van een 
bacheloropleiding kost je € 50 tot maximaal € 590, afhankelijk van de complexiteit van het 
bekwaamheidsonderzoek.  

 Specifiekere inhoudelijke en praktische informatie over vrijstellingen op basis van EVC in de 
opleiding bachelor in de orthopedagogie vind je op: associatie.kuleuven.be/onderwijs/studeren-
op-maat/assessmentorthopedagogie. 
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Kan ik mijn traject spreiden? 
Realistisch studieprogramma 
Aan het begin van elk academiejaar bepaal je zelf hoeveel studiepunten je op je individueel 
studieprogramma wil zetten. Zo kan je je studie over meerdere academiejaren spreiden en het studeren 
haalbaar maken. De coördinator afstandsonderwijs geeft jou advies bij het jaarlijks samenstellen van je 
individueel studieprogramma. 

Bijboeken op je studieprogramma 
Indien je persoonlijke agenda het toelaat, kan je in de loop van het jaar extra opleidingsonderdelen 
toevoegen aan je individueel studieprogramma (ISP). 

AANPAK 

Word ik vaak op de campus verwacht? 
Contactdagen 
Deze opleiding of afstand volgen betekent dat het aantal contactdagen op de campus in Kortrijk tot een 
minimum herleid is. Het gaat om een zevental lesdagen per academiejaar, altijd op vrijdag, examendata 
niet inbegrepen. Op die lesdagen organiseren we voor bepaalde opleidingsonderdelen verplichte 
trainingen of vrijblijvende contactmomenten. De docent licht de inhoud toe, legt klemtonen, traint 
vaardigheden of geeft feedback bij gemaakte opdrachten. 

Zelfstandig studeren 
Tussen de lesdagen door neem je de leerstof zelfstandig door en bereid je je voor op een examen of een 
opdracht. 

Jaarkalender 
De les- en examendata liggen gespreid over het hele academiejaar. We stellen de les- en examendata 
aan het begin van het academiejaar (september) beschikbaar in een jaarkalender. 

Hoe verwerk ik zelfstandig de leerstof? 
Handboeken en syllabi 
De docenten ontwerpen het studiemateriaal zo dat je het zelfstandig kan doornemen en verwerken. 
Syllabi bestel je via de webshop. Handboeken kan je aankopen via de webshop, bestellen in de 
boekhandel op de campus of in een boekhandel bij jou in de buurt. 

Studiewijzer 
Elk opleidingsonderdeel wordt vergezeld van een studiewijzer met informatie over inhoud, 
leerdoelstellingen (wat we van je verwachten) en evaluatiewijze.  

Toledo 
Naast de handboeken of syllabi en de studiewijzer is er het digitaal leerplatform Toledo. Via dit platform 
krijg je extra ondersteuning voor het zelfstandig doornemen van de leerstof, bijvoorbeeld via 
aangepaste opdrachten, filmpjes ter verheldering van de inhoud, filmopnames van lessen, ingesproken 
PowerPointpresentaties en een discussieforum om vragen te stellen aan de docent of aan elkaar. 
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Hoe word ik begeleid? 
Zelfstudie wil niet zeggen dat je er alleen voor staat! 

Docenten 
Je kan tijdens de contactmomenten of via het digitaal leerplatform Toledo steeds terecht bij je docent 
voor inhoudelijke vragen of meer uitleg bij oefeningen. 

Coördinator afstandsonderwijs en studiebegeleider 
Naast deze inhoudelijke begeleiding kan je als student steeds rekenen op de coördinator 
afstandsonderwijs en een studiebegeleider. Bij hen kan je - via e-mail, telefonisch of op afspraak in 
Kortrijk - terecht voor vragen en begeleiding over de studieloopbaan, je studievaardigheden, je 
individueel traject, het aanvragen van vrijstellingen, je zoektocht om je te heroriënteren of verder te 
studeren, je noden als werkende student of topsporter, studeren met functiebeperkingen, 
psychologische begeleiding … 

Infrastructuur op school 
Uiteraard mag je als student op de campus ook steeds gebruik maken van alle didactische infrastructuur 
van de hogeschool: bibliotheek, PC-lokaal, studieruimtes, studentenrestaurant, bistro, 
campusboekhandel ... 

Studeren en werken 
De haalbaarheid in combinatie met werk of gezin is afhankelijk van persoon tot persoon. Deze opleiding 
is vooral geschikt voor mensen die deeltijds werken of die werkloos zijn. De ervaring leert ons dat het 
volgen van het volledige programma van 180 studiepunten moeilijk combineerbaar is met een voltijdse 
job, zeker tijdens de stageperiodes. 

STAGE 

Hoe verloopt mijn stage? 
Stage is een belangrijk leer- en vormingsmoment in de opleiding. 

Stageperiodes 
De opleiding bevat drie stageperiodes: 

1. Een eerste stageperiode van 80 uur op de stageplaats (te spreiden over minimum 2,5 à 3 
weken), met 145 uur daaraan gerelateerde opdrachten. 

1. Een tweede stageperiode van 240 uur op de stageplaats (te spreiden over minimum 9 weken), 
met 135 uur daaraan gerelateerde opdrachten. 

2. Een derde stageperiode van 400 uur op de stageplaats (te spreiden over minimum 12 weken), 
met 125 uur daaraan gerelateerde opdrachten. 

Als je bepaalde vrijstellingen hebt, kan het zijn dat je slechts één of twee stageperiodes moet doen. 

Stagespreiding 
Je loopt telkens stage tussen 15 oktober en 15 mei. In overleg met je stageplaats en de opleiding kies je 
zelf hoe je je stage spreidt. Je kan voltijds stage lopen, maar je kan je stage ook spreiden (minder dagen 
per week, gedurende een langere periode). 
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Er is een minimale spreiding voor elke stage (zie hoger). Deze is enkel van toepassing voor studenten 
die geen andere professionele of gelijkaardige activiteiten uitoefenen en zich dus voltijds op de stage 
kunnen focussen. Wie wel andere professionele of gelijkaardige activiteiten uitvoert tijdens de 
stageperiode, moet de stage langer spreiden. 

We geven de volgende richtlijnen mee voor je stagespreiding: 

- Je presteert het best niet meer dan 30 stage-uren per week. Als je andere professionele of 
gelijkaardige bezigheden hebt in dezelfde periode, presteer je het best nog minder dan 30 
stage-uren per week. 

- Je mag maximum 8 à 10 uren per dag presteren. Ook als je bijvoorbeeld een kamp meedoet, kan 
je maximum 10 uren voor een dag aanrekenen. 

- Je stageplaats en de stagecoördinator moeten akkoord gaan met je spreidingsvoorstel. 

Stageplaats 
Je bent zelf verantwoordelijk om een organisatie te zoeken waarin je je stage-uren kan presteren. Je kan 
een stageplaats kiezen in de buurt van je woon- of werkplaats. 

Je stageplaats moet voldoen aan een aantal voorwaarden: 

- Het gaat om een reguliere organisatie binnen het orthopedagogische werkveld in Vlaanderen. 
- Je kan tijdens je stage de taken van een bachelor in de orthopedagogie uitvoeren. Je voert met 

andere woorden taken uit die representatief zijn voor de verschillende rollen als gespecialiseerd 
opvoeder-begeleider. 

- Je krijgt de mogelijkheid om tijdens je stage alle stageopdrachten vanuit de opleiding te 
realiseren. 

- Eén persoon van de organisatie is bereid om als werkbegeleider te fungeren. Onze 
verwachtingen voor je werkbegeleider zijn: 

o jou informeren over de stageplaats 
o regelmatig je portfolio lezen 
o regelmatig een begeleidingsgesprek hebben met jou en feedback geven over je stage en 

je opdrachten 
o tussentijds en op het einde van je stage een evaluatieformulier invullen en daarover een 

gesprek hebben met jou 
o fungeren als contactpersoon voor de stagebegeleider van VIVES 

Je werkbegeleider heeft bij voorkeur een diploma als bachelor in de orthopedagogie. Indien dit 
niet kan, informeer je de stagecoördinator die dit opvolgt en indien mogelijk uitzonderlijk 
goedkeurt. 

- Je kan je stage niet lopen in een organisatie waarbij je rechtstreeks in contact komt met 
familieleden (collega’s, cliënten, vrijwilligers). Enkel mits goedkeuring van de stageplaats en de 
stagecoördinator kan hierop een uitzondering gemaakt worden. 

- Meerdere studenten kunnen op dezelfde stageplaats stage lopen als je geen stage loopt in 
dezelfde groep. Je stageplaatsen de stagecoördinator moeten dit goedkeuren. 

Stage op het werk 
Misschien bekleed je nu al een functie die aansluit bij de opleiding en neem je op je werk bijvoorbeeld 
taken op die als stagetaken in aanmerking komen? Misschien is je werkgever bereid je tijdelijk taken te 
geven die passen binnen de stageopdracht? In dat geval kan je stage (geheel of gedeeltelijk) gekoppeld 
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worden aan je werksituatie. Er worden dan bijzondere afspraken gemaakt met jou en je werkgever 
zodat je de nodige competenties op de werkvloer kan aanleren, inoefenen en evalueren. 

Je werkgever (= je stageplaats) en de stagecoördinator (= de opleiding) moeten goedkeuring geven om 
je stage te kunnen lopen op je werk. 

Na je inschrijving in de opleiding, kan de stagecoördinator je werkplaats prospecteren en nagaan of ze in 
aanmerking komt als stageplaats. Opdat je zelf – ook voor je inschrijving – al een goede inschatting zou 
kunnen maken, geven we de voorwaarden mee om stage te lopen op je eigen werk. 

Je kan je stage lopen op je eigen werk onder de volgende voorwaarden: 

- De organisatie, je functie en je takenpakket voldoen aan de voorwaarden zoals ze hier 
beschreven zijn. 

- Je werkbegeleider is iemand die hiërarchisch boven je staat. 
- De relevante personen binnen de organisatie zijn op de hoogte van het feit dat je stage loopt. 
- Je kan geen aanspraak maken op extra bezoldiging voor opdrachten uitgevoerd in het kader van 

je stage. 
- Er is een minimale spreiding voor elke stage (zie hoger). Loop je stage op je eigen werk, dan is 

die minimale spreiding enkel van toepassing als je niet voltijds werkt. Werk je wel (bijna) 
voltijds, dan spreid je je stage, over (heel wat) meer weken, zodat je voldoende tijd hebt om aan 
alle opdrachten te werken die je buiten je stage- en werkuren moet maken. 

- Het is de bedoeling dat je je volledig kan focussen op je stage. Aan de andere 
opleidingsonderdelen werk je daarom (zoveel mogelijk) voor of na je stage, niet tijdens je 
stageperiode. 

- Je werkgever (= je stageplaats) geeft hiervoor goedkeuring. 
- De stagecoördinator geeft hiervoor goedkeuring. 

Meer gedetailleerde informatie over stage lopen op het eigen werk, kan je bij ons opvragen 
(contactgegevens: zie verder). 
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EVALUATIE 

Waar en wanneer vinden de examens plaats? 
Examens zijn meestal schriftelijk, maar soms ook mondeling of in de vorm van een presentatie. 

Jaarkalender 
Als student afstandsonderwijs kan je gebruik maken van flexibele examenmomenten die gespreid zijn 
over het volledige academiejaar. Aan het begin van het academiejaar ontvang je een kalender waarin 
het tijdstip en de locatie van alle examenmomenten zijn opgenomen.  

Schriftelijke examens 
Voor schriftelijk examens zijn er per opleidingsonderdeel drie flexiblokken vastgelegd om het examen af 
te leggen (twee flexiblokken in 1ste zit en één flexiblok in 2de zit). Dit zijn volledige weken (van dinsdag 
tot en met zaterdag) waarbij er examens mogelijk zijn overdag, ’s avonds en op zaterdagmorgen. Uit dit 
aanbod kies jij een moment om examen af te leggen.  

Mondelinge examens of presentaties 
Voor mondelinge examens of presentaties kan je per opleidingsonderdeel doorgaans kiezen uit drie 
examenmomenten (twee in 1ste zit en één in 2de zit).  

Locatie 
Bijna alle examens vinden plaats in het examencentrum op de campus in Kortrijk. 

Kan ik een examen ook op afstand afleggen? 
Dat kan voor sommige opleidingsonderdelen. Examens afleggen ‘op afstand’ betekent dat je tegen 
betaling een digitaal examen van thuis uit aflegt. Dit examen wordt op hetzelfde moment afgenomen als 
het examen dat in het examencentrum (in Kortrijk) plaatsvindt. Hiervoor moet je beschikken over een 
computer/ laptop, een degelijke internetverbinding, een webcam en een smartphone (geen Windows 
Phone). Let wel: niet alle examens lenen zich om ‘op afstand’ af te leggen.  

Zijn er naast examens ook opdrachten? 
Je werkt tijdens je opleiding meerdere (praktijk)opdrachten af. Alhoewel jouw docent voor de nodige 
richtlijnen en begeleiding zorgt, stuur je zelf de opdracht in de juiste banen en draag je er de 
eindverantwoordelijkheid voor. Meer informatie over deze opdrachten vind je steeds in de ECTS-fiche 
en studiewijzer van het opleidingsonderdeel. 
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TOEKOMST 

Waar kan ik met mijn diploma aan de slag? 
Met je diploma kan je werken als: 

- begeleider of teamcoördinator in een begeleidingshuis, thuisbegeleidingsdienst, 
observatiecentrum, dagcentrum, kortopvang, gemeenschapsinstelling … in de bijzondere 
jeugdbijstand 

- begeleider of teamcoördinator in een tehuis voor niet-werkenden of werkenden, jobcentrum, 
residentieel centrum, dagcentrum, thuisbegeleidingsdienst … van voorzieningen van het Vlaams 
Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) 

- begeleider of animator in een woonzorgcentrum, dagverzorgingscentrum of dienstencentrum 
- medewerker of verantwoordelijke in een integratiedienst of onthaalcentrum voor asielzoekers 
- medewerker of teamcoördinator in een Centrum Algemeen Welzijnswerk 

(jongerenadviescentrum, inloopcentrum, crisisopvang …) 
- medewerker of teamcoördinator in kinder- en jeugdpsychiatrie, psychiatrisch verzorgingstehuis, 

samenwerking beschut wonen en activiteitencentrum, centrum voor arbeidszorg en 
arbeidsbegeleiding 

- zorgcoördinator, leerlingenbegeleider, internaatsopvoeder of internaatsverantwoordelijke in 
het onderwijs 

- (vormings)verantwoordelijke of begeleider in een jeugddienst of jeugdwelzijnswerk 
- coördinator of begeleider in buitenschoolse en naschoolse opvang, opvoedingswinkel en 

‘Huizen van het Kind’ 

Kan ik na het behalen van mijn diploma nog verder studeren? 
Ja, dat is mogelijk! 

- Je kan via afstandsonderwijs of dagonderwijs een extra keuzetraject volgen (15 studiepunten). 
- Je kan binnen VIVES via een verkorte leerroute (ongeveer 60 studiepunten) een bijkomend 

diploma behalen in een sociaal-agogische richting (in dagonderwijs of afstandsonderwijs): 
• bachelor in het sociaal werk 
• bachelor in de toegepaste psychologie 
• bachelor in de maatschappelijke veiligheid 

- Je kan doorstromen naar een universiteit voor het behalen van een master in de pedagogische 
of psychologische wetenschappen of een master onderwijskunde. Hiervoor doorloop je eerst 
een schakeljaar via voltijds dagonderwijs en vervolgens nog twee masterjaren (voltijds 
dagonderwijs). Het volgen van een masteropleiding kan niet via afstandsonderwijs. 
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INSCHRIJVEN 

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden? 
Inschrijvingsvoorwaarden 
Om te kunnen starten aan een professionele bacheloropleiding, moet je aan een aantal voorwaarden 
voldoen in verband met diploma, taal en leerkrediet. Via volgende link lees je alles over de 
inschrijvingsvoorwaarden (www.vives.be/toelatingsvoorwaarden). 

Diploma secundair onderwijs 
Om van start te kunnen gaan met een bacheloropleiding is een diploma secundair onderwijs vereist. Bij 
het ontbreken van een diploma secundair onderwijs neem je via toelating@vives.be contact op voor een 
toelatingsproef. Deze informatie vind je terug op de website (www.vives.be/toelatingsproef).  

Werkattest moet niet 
Om te starten met een opleiding op afstand hoef je geen werkstudent te zijn en dus absoluut niet over 
een werkattest te beschikken. 

Hoeveel bedraagt het inschrijvingsgeld? 
Inschrijvingsgeld 
Het inschrijvingsgeld per academiejaar wordt als volgt berekend: je betaalt een vast bedrag van € 247,90 
+ € 11,90 per studiepunt.  Het inschrijvingsgeld voor een jaarprogramma van 30 studiepunten bedraagt 
€ 604,90. Voor een jaarprogramma van 45 studiepunten is dat € 783,40 en voor een jaarprogramma van 
60 studiepunten € 961,90. Dit is het tarief voor niet-beurstudenten. Kom je in aanmerking voor een 
beurs, dan betaal je minder. Alle informatie vind je terug op 
https://www.vives.be/nl/opafstand/watkosthet. 

Reken verder ook nog op een bedrag voor de aankoop van boeken en syllabi. Als je de hele opleiding 
van 180 studiepunten volgt, betaal je in totaal (dus niet jaarlijks, maar over de opleiding heen): 

 voor boeken ongeveer € 140 
 voor syllabi ongeveer € 105 als je ze enkel digitaal koopt of € 500 als je ze ook op papier koopt 

Heb ik recht op opleidingscheques, opleidingsverlof of opleidingskrediet? 
Combineer je je studies met een job? Goed nieuws, want de opleiding geeft recht op drie 
opleidingsincentives waarmee de Vlaamse overheid werknemers die werk en studies combineren een 
duwtje in de rug wil geven. Concreet gaat het om het Vlaams opleidingsverlof (voorheen: educatief 
verlof), het Vlaams opleidingskrediet en opleidingscheques. Om te weten of jij in aanmerking komt voor 
deze incentives moet je nakijken of jij als werknemer voldoet aan de voorwaarden. Alle voorwaarden vind 
je op https://www.vlaanderen.be/vlaamse-opleidingsincentives. 

Voor meer informatie hieromtrent kan je terecht bij onze dienst studentenvoorzieningen (Stuvo). Je kunt 
contact opnemen met Stuvo via info@stuvoloods.be of telefonisch via +32 56 26 41 84. 

Alle AO-opleidingen binnen VIVES komen ook in aanmerking voor subsidiëring via de KMO-portefeuille. 
Let wel: de wettelijke aanvraagtermijn is binnen de veertien dagen na de officiële startdatum van de 
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opleiding (dus in september). Meer informatie hierover vind je op 
https://www.vives.be/nl/opafstand/watkosthet. 

Hoe kan ik me inschrijven voor de opleiding? 
Administratieve inschrijving 
Op https://www.vives.be/opafstand/inschrijven vind je alle uitleg over je administratieve inschrijving 
voor afstandsonderwijs  

De inschrijving kan in principe volledig van thuis uit, maar uiteraard ben je ook steeds welkom op onze 
campus (VIVES campus Kortrijk, gebouw ’t Forum) om je inschrijving in orde te brengen.  

Opmaak individueel studieprogramma 
Na deze administratieve inschrijving, contacteer je de coördinator afstandsonderwijs van de opleiding 
bachelor in de orthopedagogie voor het opmaken van je individueel studieprogramma. Je bepaalt zelf 
voor hoeveel opleidingsonderdelen (en studiepunten) je wil inschrijven, maar de keuze en volgorde van 
de op te nemen opleidingsonderdelen moet in overleg gebeuren met de coördinator afstandsonderwijs. 

Wanneer kan ik starten met de opleiding? 
Begin van het academiejaar 
Je schrijft je bij voorkeur in voor het begin van het academiejaar (= voor halverwege september), hoewel 
we later instappen ook nog toelaten. Indien je later op het jaar instapt (= na halverwege september), 
kan je niet meer alle opleidingsonderdelen volgen, maar moet je een selectie maken op basis van de 
jaarkalender en de inhouden van de opleidingsonderdelen (op advies van de coördinator 
afstandsonderwijs). 

Startdag 
We starten elk academiejaar met een startdag waarop we heel wat informatie geven over studenten op 
afstand, Toledo, examens … De startdag van het academiejaar 2021-2022 vindt plaats op 17 september 
2021. 

Moet ik een nieuwe laptop of PC aankopen? 
Voor het volgen van onderwijs op afstand is het noodzakelijk om te beschikken over een degelijke 
laptop of PC en dien je ook toegang te hebben tot internet. 
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MEER INFO 

Bij wie kan ik terecht voor meer informatie? 
Je kan al je vragen richten tot de coördinator afstandsonderwijs voor de opleiding bachelor in de 
orthopedagogie: Stefanie Holvoet (stefanie.holvoet@vives.be). 

Kom langs op één van onze infomomenten 
Om kennis te maken met de opleiding en de docenten en eventueel cursusmateriaal in te kijken, 
nodigen we je vriendelijk uit op één van de infomomenten die in de loop van het academiejaar zullen 
plaatsvinden op onze campus (Sociaal-agogisch werk – VIVES campus Kortrijk). Data vind je op 
www.vives.be/opafstand. Wees welkom! 

Wat is de ervaring van onze studenten? 
Kris Roelandt (42) uit Oost-Vlaanderen, in loopbaanonderbreking 
“Ik ben Kris, 42 en zwaar slechthorend. Na 22 jaar werken op een directiesecretariaat in een ziekenhuis 
besloot ik mijn jeugddroom achterna te gaan en ging ik voor de opleiding bachelor in de orthopedagogie. 
Door mijn handicap en mijn job koos ik voor afstandsonderwijs. Afhankelijk van de vakken en het rooster 
heb ik één of twee examens per maand. Er zijn ook vakken waarvoor je geen schriftelijk examen moet 
afleggen. In de plaats daarvan krijg je enkele opdrachten die je moet indienen tegen het einde van het 
semester.” 

Laurie Saelens (26) uit West-Vlaanderen, werkt voltijds 
“Voor mij was het een evidente keuze om de opleiding orthopedagogie te volgen via afstandsonderwijs, 
aangezien ik reeds een vijftal jaar werk als opvoedster A2, maar het voor mezelf wel een meerwaarde 
vond om mijn bachelordiploma te behalen. De opleiding volgen via afstandsonderwijs leek mij de beste 
keuze, aangezien dit best te combineren valt met mijn tewerkstelling en mijn huishouden. 

Ik heb nog geen seconde spijt gehad van mijn beslissing om deze opleiding te volgen. Soms is er heel wat 
discipline nodig om na het werk nog te studeren of opdrachten te maken, maar met de nodige planning 
is het mij tot nu toe steeds gelukt! En na afloop ga ik toch supertrots zijn mijn grote droom bereikt te 
hebben!” 


