
 1   voor gegradueerden orthopedagogie die een bachelordiploma willen behalen 
(90 sp) – Extra vrijstellingen en studieduurverkorting zijn soms mogelijk.

2  voor bachelors sociaal werk, toegepaste psychologie, maatschappelijke veiligheid die een 
bijkomend diploma in het studiegebied sociaal-agogisch werk (SAW) willen behalen
(60 - 63 sp)

VOOR WIE?

Opleidingsonderdelen  sp

Sociaal agogisch handelen 3

Welzijnsbeleid 3

Oriëntatie op het orthopedagogisch werkveld 3

Onderzoeksvaardigheden  3

Onderzoek vanuit de praktijk 3

Actuele ortho-ped-agogische visies 6

Aanzet naar ortho-ped-agogisch management 3

Stage 2 15

Stage 3 21

INTERDISCIPLINAIR KEUZETRAJECT: Keuze tussen verschillende trajecten 15

Emerging technologies 3

Bachelorproef 12

Opleidingsonderdelen  sp

Ortho-ped-agogische concepten I 9

Beroepsoriëntatie bachelor in de orthopedagogie 9

Ortho-ped-agogische concepten II   6

Ortho-ped-agogisch handelen 3

Ortho-ped-agogische methoden 3

Creativiteit in de praktijk 3

(Ver)zorgend omgaan met mensen 3

Actuele ortho-ped-agogische visies 6

Aanzet naar ortho-ped-agogisch management 3

Stage 3 21

bachelor verkorte studieroute

ORTHOPEDAGOGIE

VIVES CAMPUS KORTRIJK
STUDIEGEBIED SOCIAAL-AGOGISCH WERK



3   voor andere bachelors of masters die hun horizon willen verruimen of zich willen heroriënteren 
(max. 120 sp) – Vrijstellingen afhankelijk van je diploma.

KIES DE FORMULE
DIE BIJ JE PAST SCHRIJF JE IN
1   DAGONDERWIJS 

voor wie fulltime de lessen wil/kan volgen
Je start bij voorkeur in september bij het begin van het  
academiejaar.

Meer info: wouter.leplae@vives.be

2  ONDERWIJS OP AFSTAND
voor wie studie met gezin of werk wil combineren
• Je krijgt studiemateriaal dat je in grote mate 
 zelfstandig kan verwerken.
• Je krijgt ondersteuning, maar je moet bijna nooit 
 verplicht naar de campus komen.
• Je kan je examens spreiden en legt je examens af in 
 het examencentrum of van thuis uit.
• Je kan stage lopen in je eigen regio.

Meer info: stefanie.holvoet@vives.be

Je kan je inschrijven via  
www.vives.be/inschrijven

1. Neem voor de inschrijving contact met ons op zodat 
je zeker weet welke studieroute je kan kiezen. 

2. Maak een keuze tussen dagonderwijs of afstandson-
derwijs.

3. Kies de verkorte studieroute die je wil volgen. Heb 
je een bachelor- of masterdiploma uit een ander 
studiegebied, schrijf je dan in voor het volledige pro-
gramma van 180 SP. Daarna worden minimaal 60 SP 
vrijstelling toegekend. 

4. Als je inschrijving is afgerond, bepaal je samen met 
ons welke vakken je wil opnemen.

Je kan ook de bacheloropleidingen  
sociaal werk, toegepaste psychologie  

en maatschappelijke veiligheid via een  
verkorte leerroute volgen.

Opleidingsonderdelen  sp

Ortho-ped-agogische concepten I 9

Sociaal agogische vaardigheden 6

Creatieve expressie 3

Informatievaardigheden 3

Onderzoeksvaardigheden 3

Beroepsoriëntatie bachelor in de  orthopedagogie 9

Algemene Psychologie 3

Ontwikkelingspsychologie 3

Biologie 3

Sociologie 3

Sociale instituties 3

Recht  3 

Religie, zingeving en levensbeschouwing 3

Filosofie 3

Ethiek - deontologie – cliëntenrecht 3

Interdisciplinaire studies v. actuele thema’s 3

Ortho-ped-agogische concepten II  6

Ortho-ped-agogisch handelen  3

Ortho-ped-agogische methoden 3

Orthopedagogie in internationaal perspectief 3

Onderzoek vanuit de praktijk 3

Creativiteit in de praktijk 3

Gespreksvaardigheden 3

Werken met groepen  3

(Ver)zorgend omgaan met mensen 3

Oriëntatie op het ortho-ped-agogische werkveld  3

Sociaal agogisch handelen 3

Welzijnsbeleid 3

Jeugd- en strafrecht 3

Aanzet naar ortho-ped-agogisch management  3

Actuele ortho-ped-agogische visies 6

Stage 3 21


