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I.
Art. 1

ALGEMEEN
Inleidend

§1

Het facultair reglement FMW bevat specifieke aanvullingen die door de
faculteit Mens en Welzijn zijn geformuleerd bij het
onderwijs- en
examenreglement (OER) van de Hogeschool Gent.

§2

Het facultair reglement FMW treedt in werking vanaf de start van het
academiejaar 2019- 2020 en vervangt alle vorige versies van de facultaire
aanvullingen op de onderwijs- en examenregeling voor de faculteit Mens en
Welzijn, inclusief hun bijlagen.

§3

De opleidingen, ingericht binnen de faculteit Mens en Welzijn, worden opgelijst in
bijlage 1.

Facultair reglement 2019-2020

5

II.

AANVULLINGEN VAN TOEPASSING OP ALLE
OPLEIDINGEN VAN DE FACULTEIT MENS EN WELZIJN

Art. 2 Onderwijs- en evaluatieactiviteiten op laptops of andere elektronische devices

Om de onderwijsactiviteiten en de afname van examens op laptops of andere elektronische devices
te beveiligen kan de hogeschool vragen om specifieke beveiligingssoftware te installeren en om
tijdens de activiteit het scherm te delen.
De student die tijdens deze onderwijs- en evaluatieactiviteiten het scherm van de gebruikte
elektronische devices weigert te delen zal voor het (deel)opleidingsonderdeel als examenresultaat de
vermelding “Afwezig” toegekend krijgen.
De student die de beveiligingstools op om het even welke manier probeert uit te schakelen zal een
examentuchtbeslissing toegekend krijgen conform OER artikel 43.
Art. 3 Inschrijven voor een geïndividualiseerd traject (OER art. 4)

§1
Volgtijdelijkheid en gelijktijdigheid van de opleidingsonderdelen
Bij de opbouw van de opleidingsprogramma’s werden, conform de ontwikkelde leerlijnen,
de volgtijdelijkheid en de gelijktijdigheid van opleidingsonderdelen bepaald. De
volgtijdelijkheid en de gelijktijdigheid geven weer welke opleidingsonderdelen
achtereenvolgens én gelijktijdig gevolgd moeten worden. De volgtijdelijkheid en de
gelijktijdigheid staan vermeld in de bijlage 3.
De student moet bij de opbouw van zijn geïndividualiseerd studietraject deze
volgtijdelijkheid en gelijktijdigheid respecteren. Bij uitzondering kan een student een
schriftelijke en gemotiveerde aanvraag indienen bij de faculteitsraad om af te wijken van
de volgtijdelijkheid en de gelijktijdigheid van de opleidingsonderdelen. Voor de aanvraag
van een GIT neem je contact op met de studietrajectbegeleider. Bij het verlenen van de
afwijking zal de faculteitsraad de studie-efficiëntie van de voorbije academiejaren in
rekening brengen, evenals de mate dat de afwijking de student in de mogelijkheid stelt het
volledig te verwachten studietraject met een jaar te reduceren.
Bijlage 3 bevat een overzicht van de volgtijdelijkheid en de gelijktijdigheid binnen alle
professioneel gerichte opleidingen en de educatieve graduaatsopleiding van de faculteit
Mens en Welzijn.
§2
Omvang van een geïndividualiseerd traject
Voor het volgen van een geïndividualiseerd studietraject moet de student steeds de
toestemming krijgen van de faculteitsraad. De opportuniteit van het doorlopen van
een geïndividualiseerd traject wordt op zorgvuldige wijze getoetst rekening houdend
met de volgtijdelijkheid, de gelijktijdigheid en de evaluatievormen van de
opleidingsonderdelen, de haalbaarheid in hoofde van de student en in functie van de
organisatie van het opleidingsprogramma.
De student neemt opleidingsonderdelen uit een lager modeltraject met voorrang op in zijn
geïndividualiseerd traject.
Er worden geen aparte roosters opgemaakt voor studenten met een geïndividualiseerd
studietraject, noch voor de onderwijsactiviteiten, noch voor de sessies met niet-periode
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gebonden evaluatie, noch voor de examens (periodegebonden evaluaties). De student
die een geïndividualiseerd traject wenst aan te vragen zal zich laten adviseren door de
studietrajectbegeleider.
In principe bevat een geïndividualiseerd studietraject maximaal 60 studiepunten,
ongeacht het soort inschrijvingscontract. Voor inschrijvingen vanaf het tweede semester
wordt het maximum aantal studiepunten beperkt tot 30.
Bij uitzondering kan een student een schriftelijke en gemotiveerde aanvraag indienen voor
het opnemen van een geïndividualiseerd jaarprogramma met meer dan 60
studiepunten, respectievelijk meer dan 30 studiepunten (semester 2). In het kader van
deze afwijking kan de faculteitsraad beslissen om uitzonderlijk af te wijken van de
volgtijdelijkheid en de gelijktijdigheid.
Studenten die mits opnemen van een beperkt aantal studiepunten uit een lager
modeltraject in combinatie met het volledige volgende modeltraject terug in een
modeltraject kunnen geraken voor het verdere verloop van hun studies (combi-GIT),
kunnen zonder een bijkomende schriftelijke en gemotiveerde aanvraag, hun
geïndividualiseerd studietraject aanvragen.
Voor de opleidingen orthopedagogie, verpleegkunde, ergotherapie, voedings-en
dieetkunde, logopedie en audiologie en sociaal werk en biomedische
laboratoriumtechnologie en voor de lerarenopleidingen zijn de omvang en de
voorwaarden van het combi-GIT opgenomen in de volgtijdelijkheidstabellen (zie bijlage 3).
De student die een geïndividualiseerd studietraject aanvraagt, moet alle
onderwijsactiviteiten volgen van de opleidingsonderdelen in het traject dat hij heeft
aangevraagd, ook al is dit traject nog niet goedgekeurd.
§3
Studenten die voor de derde keer hetzelfde praktijkopleidingsonderdeel wensen
op te nemen, maken vóór (her)inschrijving een afspraak voor een gesprek met de
studietrajectbegeleider en de opleidingsvoorzitter.
Art. 4 Inschrijving voor de opleidingsonderdelen stage, bachelorproef en
werkplekleren.

Voor de opleidingsonderdelen stage, bachelorproef en werkplekleren die in het tweede semester
van het opleidingsprogramma georganiseerd worden, moet de student inschrijven vóór 1 december.
Afwijkingen op deze regel kunnen worden aangevraagd bij de studietrajectbegeleider die zal nagaan
of een latere inschrijving voor stage/BP/werkplekleren organisatorisch haalbaar is en of de opleiding
een kwalitatieve begeleiding van de student kan garanderen.
In het kader van studievoortgangsmaatregelen kunnen aan een student bindende voorwaarden – te
realiseren in de 1ste examenperiode – opgelegd worden vooraleer de student voor de
opleidingsonderdelen stage, bachelorproef en werkplekleren mag inschrijven. Indien de student
deze bindende voorwaarden nakomt, mag de student voor deze opleidingsonderdelen uitzonderlijk
toch nog inschrijven bij aanvang van semester 2.
De faculteitsraad kan - indien organisatorisch mogelijk - een student de toelating geven om tijdens
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de stageperiode ook één of een beperkt aantal opleidingsonderdelen te volgen ten einde hem de
mogelijkheid te geven een diploma te behalen binnen hetzelfde academiejaar of om de studieduur
te verkorten. De eventuele toelating kan worden gekoppeld aan voorwaarden, bijvoorbeeld andere
spreiding van de stage-activiteiten en praktische haalbaarheid.
Art. 5 Inschrijving als werkstudent

Enkel studenten die voldoen aan de decretale bepalingen voor werkstudent kunnen als werkstudent
worden ingeschreven. Dit is het geval voor tewerkgestelde studenten en werkzoekende
werkstudenten; deze studenten worden als werkstudent geregistreerd en gevalideerd door HOGENT.
§1
Een student is een tewerkgestelde student als aan volgende 3 voorwaarden is
voldaan:
• De student in het bezit is van een bewijs van tewerkstelling in een
dienstverband met een omvang van tenminste 80 uren per maand.
• De student is nog niet in het bezit van een tweede cyclusdiploma of
masterdiploma.
• De student wordt in een specifiek studietraject voor werkenden
ingeschreven.
Of
Een student is een werkzoekende werkstudent als aan volgende 3 voorwaarden
is voldaan:
• De student in het bezit is van een bewijs van uitkeringsgerechtigde
werkzoekende én de opleiding kadert binnen het door een gewestelijke
dienst voor arbeidsbemiddeling voorgesteld traject naar werk.
• De student is nog niet in het bezit van een tweede cyclusdiploma of
masterdiploma
• De student wordt in een specifiek studietraject voor werkenden
ingeschreven.
§2
Het betreft een inschrijving in een studietraject met specifieke onderwijs- en
leervormen en met specifieke modaliteiten van begeleiding en aanbod, dat als zodanig
geregistreerd is in het Hoger Onderwijsregister.
Art. 6 Bijzondere studiekosten

In de studiefiche staat per opleidingsonderdeel een overzicht van de te verwachten studiekosten.
Dit overzicht omvat de geschatte prijs van handboeken en syllabi, alsook te verwachten extra
kopieën, studiereizen en studie-uitstappen en alle andere studiekosten die door de faculteit worden
voorzien zoals bv. een labo- of practicumbijdrage. Zowel de begrote als de niet-begrote bijzondere
studiekosten (cf. studiefiches) worden per semester geïnd via rechtstreekse en persoonlijke facturatie
aan de student.
Studenten die zonder geldige reden afwezig zijn op een activiteit kunnen geen aanspraak maken
op terugbetaling van de kosten die verbonden zijn aan die activiteit. De wettiging dient te
gebeuren conform het facultair reglement, artikel 18. Bijzondere studiekosten die gemaakt zijn voor
een opleidingsonderdeel waarvoor de student uitschrijft op minder dan 10 kalenderdagen vóór de
datum waarop die onderwijsactiviteit plaatsvindt, worden niet terugbetaald.
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De labo- of practicumbijdrage wordt aangerekend aan alle studenten die op datum van 1 november
(ingeval van opleidingsonderdelen in semester 1) of op datum van 15 maart (ingeval van
opleidingsonderdelen in semester 2) ingeschreven zijn voor de betreffende opleidingsonderdelen.
Art. 7 Opleidingsprogramma’s – concordantie

De onderstaande opleidingen werken vanaf academiejaar 2019-2020 met een nieuw of
geoptimaliseerd opleidingsprogramma waardoor een concordantie van oud naar nieuw
opleidingsprogramma zich aandient:
-

bachelor in de orthopedagogie
educatieve bachelor voor kleuter- en lager onderwijs
educatieve bachelor voor secundair onderwijs: verkorte educatieve
bacheloropleiding voor secundair onderwijs
educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs

Gezien het uitdovend karakter van de specifieke lerarenopleiding (SLO), is er een concordantietabel
voorzien voor studenten die overgaan van de specifieke lerarenopleiding naar de educatieve
graduaatsopleiding of het verkort traject van de educatieve bacheloropleiding voor secundair
onderwijs.
De concordanties tussen de “oude opleidingsprogramma’s” en de “vernieuwde
opleidingsprogramma’s” van de hoger genoemde opleidingen, worden als bijlage 4 toegevoegd.
Art. 8 Inrichting van keuze-opleidingsonderdelen

De faculteit behoudt zich het recht voor om keuze-opleidingsonderdelen voorwaardelijk in te richten.
Hierbij wordt enkel overgegaan tot inrichting wanneer een vooraf bepaald minimum aantal
studenten het betreffende keuze-opleidingsonderdeel heeft gekozen. Tevens behoudt ze zich het
recht voor om omwille van didactisch-organisatorische redenen een inschrijvingsbeperking in te
voeren waarbij aldus het maximum aantal studenten dat het keuze-opleidingsonderdeel kan volgen
vooraf wordt bepaald. De concrete modaliteiten betreffende zowel de inschrijvingsbeperking als de
voorwaardelijke inrichting zijn terug te vinden in de ECTS studiefiches van de respectievelijke
opleidingsonderdelen. Er wordt over gewaakt dat elke student over voldoende mogelijkheden
beschikt om alsnog een ander keuze-opleidingsonderdeel te selecteren.
Art. 9 Deelname aan de onthaalactiviteiten en andere informatiemomenten

Aan de studenten wordt ten sterkste aangeraden om deel te nemen aan de onthaalactiviteiten die
voorafgaand aan de start van het academiejaar worden georganiseerd. Andere informatiemomenten
waarbij belangrijke opleidingsgerelateerde informatie wordt verstrekt, worden via de elektronische
leeromgeving chamilo.HOGENT.be bekend gemaakt. Ingeval deelname verplicht is zal dit bij de
aankondiging expliciet worden vermeld.
Indien er andere activiteiten dan onderwijs- en evaluatieactiviteiten worden georganiseerd waarbij
deelname verplicht is, dan worden studenten hiervan tijdig op de hoogte gebracht.
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Art. 10 Deelname aan de onderwijsactiviteiten (OER art. 22)

Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de student aanwezig te zijn tijdens de aangeboden
lessen, actief te participeren in de gehanteerde didactische werkvormen en opgelegde deadlines
voor taken en opdrachten te respecteren. In geval voor een student met een geïndividualiseerd
studietraject twee onderwijsactiviteiten simultaan zijn gepland, moet de student eerst nagaan of het
simultaan volgen van beide onderwijsactiviteiten en de daaraan gekoppelde evaluaties haalbaar is en
moet hij vervolgens de lesgever wiens activiteiten niet geregeld kunnen gevolgd worden op de hoogte
brengen.
Art. 11 Aanwezigheid bij verplichte onderwijsactiviteiten en onderwijsactiviteiten met
niet- periode gebonden evaluatie (OER art. 22 en 33)

§ 1 Indien voor een onderwijsactiviteit en onderwijsactiviteiten met niet-periodegebonden
activiteiten de aanwezigheid verplicht is, staat dit vermeld in de studiefiche of is dit
gecommuniceerd via de elektronische leeromgeving.
§1

Aanwezigheid bij verplichte onderwijsactiviteiten en onderwijsactiviteiten met
niet- periodegebonden evaluatie
De aanwezigheid van studenten is verplicht bij onderwijsactiviteiten met nietperiodegeboden evaluatie en bij verplichte onderwijsactiviteiten die
voorbereiden op onderwijsactiviteiten met niet-periodegebonden evaluatie,
onderwijsactiviteiten die begeleiding vereisen zoals vermeld bij de studiefiche.

§2

Aanwezigheids- of ontvangstlijst bij niet-periodegebonden evaluatie
Als er een quotering in het kader van een niet-periodegebonden evaluatie
gegeven wordt, tekent de student bij dit evaluatiemoment een aanwezigheidsof ontvangstlijst als bewijs van de deelname. De lesgever controleert de
aanwezigheid. In geval een student niet aanwezig is voor een deel van een
onderwijsactiviteit met niet-periodegebonden evaluatie, kan de student een
sanctie worden opgelegd (zie verder §3).
In geval van betwisting wordt slechts de handtekening van de student op de
aanwezigheidslijsten / ontvangstlijsten als geldig bewijs aanvaard. De door de
studenten getekende aanwezigheidslijsten / ontvangstlijsten worden door de
lesgevers bewaard tot 2 maanden na het afsluiten van het academiejaar.

§3

Inhaalmogelijkheid van een gewettigde afwezigheid voor een verplichte
onderwijsactiviteit en een niet-periodegebonden evaluatie
Een student die laattijdig inschrijft of door overmacht niet van bij het begin aan
de onderwijsactiviteiten of een niet-periodegebonden evaluatie kan deelnemen,
neemt binnen 8 kalenderdagen na inschrijving per e- mail contact op met de
lesgever om af te spreken of en hoe hij de gemiste niet- periodegebonden
evaluatie kan inhalen of welke vervangende opdracht hij moet uitvoeren. Indien
hij dit niet doet, krijgt hij de quotering “afwezig” voor elk van de gemiste
evaluaties.
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Indien blijkt dat teveel evaluaties of onderwijsactiviteiten gemist werden, neemt
de student contact op met de studietrajectbegeleider. Voor sommige
opleidingsonderdelen geldt een uiterste inschrijfdatum, die desgevallend
vermeld wordt op de studiefiche; voor deze opleidingsonderdelen kan een
student na de uiterste inschrijfdatum niet meer inschrijven.
§4

Gevolgen van ongewettigde afwezigheid voor een niet-periodegebonden
evaluatie
Indien de student ongewettigd afwezig is op een niet-periodegebonden
evaluatie, heeft hij geen recht op een inhaalkans. De student krijgt dan de
vermelding ‘afwezig’ voor het (deel)opleidingsonderdeel.

§5

Beoordeling bij afwezigheden voor opleidingsonderdelen met nietperiodegebonden evaluatie
Als de student ongewettigd afwezig is op een niet-periodegebonden evaluatie
krijgt de student de vermelding ‘afwezig’ voor de gemiste niet-periodegebonden
evaluatie.
Voor de opleidingen in de studiegebieden sociaal-agogisch werk en onderwijs
staan de specifieke regelingen voor afwezigheden voor een verplichte
onderwijsactiviteit of voor een niet-periode gebonden evaluatie vermeld in de
studiefiches.
Voor de opleidingen in het studiegebied gezondheidszorg geldt volgende
specifieke
regeling
voor
afwezigheden
of
niet-slagen
voor
(deel)opleidingsonderdelen met niet-periode gebonden evaluatie:
• Wanneer de gewettigde afwezigheid beperkt blijft tot max. 20% van de
voorziene onderwijsactiviteiten met niet-periodegebonden evaluatie van het
betrokken opleidingsonderdeel, dan dient de verantwoordelijke titularis een
quotering in op basis van de gerealiseerde evaluaties.
• Wanneer de gewettigde afwezigheid meer dan 20% bedraagt van de
voorziene onderwijsactiviteiten met niet-periodegebonden evaluatie van het
betrokken opleidingsonderdeel, ligt de beslissing bij de titularis. De titularis
kan een globale evaluatie toekennen op basis van de behaalde
evaluatiecijfers. Hij kan evenwel ook ‘afwezig’ noteren.
• Als de afwezigheden meer dan 20% bedragen en niet gewettigd zijn: de
titularis neemt dan steeds de beslissing ‘afwezig’.

§6

GIT en afwezigheid voor niet-periodegebonden evaluatie
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Bij verplichte aanwezigheid is enkel een afwijking mogelijk omwille van gegronde
redenen of in geval van overmacht (bv ziekte). Het opnemen van een GIT wordt
niet beoordeeld als een gegronde reden en/of overmacht. M.a.w. de afwezigheid
van een student op een niet-periodegebonden evaluatie die te wijten is aan het
GIT van de student, kan geen aanleiding geven tot een
inhaalkans/vervangingsopdracht.
Art. 12 Betrokkenheid bij groepswerk

Als de student in het kader van groepswerk een gebrek aan betrokkenheid vertoont, kan de lesgever
de student uitnodigen tot een gesprek, dat bedoeld is om de student terug in het groepswerk te
betrekken. Ook de student kan om een dergelijk gesprek verzoeken. Tijdens dit gesprek kunnen ook
de andere groepsleden gehoord worden. Er wordt afgesproken op welke wijze, indien mogelijk, de
student terug aan de werkzaamheden van de groep kan deelnemen. Indien wordt vastgesteld dat de
student niet meer kan instappen in het groepswerk; of indien de student niet op het gesprek aanwezig
is; of als de student na afloop van deze procedure nog niet aan de gestelde eisen voldoet, krijgt hij de
quotering "afwezig" voor het geheel van dit groepswerk, en dus voor het (deel)opleidingsonderdeel.
Art. 13 Naleven van deadlines bij
opdracht/bachelorproef/projectverslag/stageverslag/portfolio

De opdrachten, eindwerken, projectverslagen,… moeten op de afgesproken datum afgegeven
worden. De praktische organisatie wordt door het onderwijzend personeel via Chamilo aan de
studenten meegedeeld. Iedere deadline zoals vermeld in de studiefiches moet strikt worden
gerespecteerd.
De sancties worden vermeld in de studiefiche.
Art. 14 Buitenlandse onderwijsactiviteit (OER art. 6)

Bij de buitenlandse onderwijsactiviteiten korter dan één maand volgt de student de richtlijnen vanuit
de opleiding met betrekking tot timing en procedure voor aanvraag tot deelname aan deze activiteit.
Gezien deze buitenlandse onderwijsactiviteiten korter dan één maand passen binnen de opleiding en
de beoogde competenties, beslist de opleiding over toelating tot deelname aan deze activiteit.
Art. 15 Afwezigheid op feedback (OER art. 33)

Indien de student wenst gebruik te maken van de mogelijkheid tot feedback en toch niet aanwezig
kan zijn op de feedbackmomenten, dient de afwezigheid gemeld te worden ten laatste op de dag van
de feedback. De student moet zijn afwezigheid melden via iBaMaFlex! ten laatste op de dag van de
feedback. De wettiging zal gebeuren conform OER art. 33 Afwezigheid. (Voor regeling van eventuele
inhaalfeedback zie OER art. 29 Feedback).
Art. 16 Tekort voor een geëxamineerd deelopleidingsonderdeel

§1

De regels die gelden bij een tekort voor een geëxamineerd
deelopleidingsonderdeel worden opgenomen in de studiefiche van het betrokken
samengesteld opleidingsonderdeel.
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Art. 17 Stage

§1

De regels met betrekking tot de organisatie en de evaluatie van de stage worden
jaarlijks vastgelegd in de richtlijnenbundels voor stage van de respectievelijke
opleidingen die worden goedgekeurd door de faculteitsraad.

§2

De richtlijnenbundel vormt samen met de studiefiche één geheel. De
respectievelijke richtlijnenbundels worden ter beschikking gesteld van de
studenten.

Art. 18 Bachelorproef

§1

De regels met betrekking tot de organisatie en de evaluatie van de bachelorproef
worden jaarlijks vastgelegd in de richtlijnenbundels voor de bachelorproef van de
respectievelijke opleidingen die worden goedgekeurd door de faculteitsraad.

§2

De richtlijnenbundel vormt samen met de studiefiche één geheel. De
respectievelijke richtlijnenbundels worden ter beschikking gesteld van de
studenten.
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III.

AANVULLINGEN VAN TOEPASSING OP BEPAALDE
TRAJECTEN OF OPLEIDINGSONDERDELEN IN DE
INITIËLE BACHELOROPLEIDINGEN

Voor sommige opleidingsonderdelen zijn bijkomende toelatingsvoorwaarden en
inschrijvingsvoorwaarden van kracht. Deze voorwaarden zijn opgenomen in de studiefiche van het
opleidingsonderdeel. Een student die niet voldoet aan de voorwaarden, zoals vermeld in de
studiefiche, kan het opleidingsonderdeel niet opnemen.
Art. 19. Toelatingsvoorwaarden professioneel gerichte bachelor opleidingen met
studieomvangvermindering

§1

Bachelor in de verpleegkunde (vervolgtraject HBO5):
Studenten, in het bezit van een diploma of een brevet verpleegkundige (HBO5
graduaat verpleegkunde), kunnen instromen in het vervolgtraject voor HBO5
verpleegkunde. Ze hebben recht op een substantiële studieomvangvermindering
van 90 studiepunten. Deze opleiding met een specifiek curriculum, wordt in het
vervolg het “vervolgtraject HBO5 verpleegkunde” genoemd. De
onderwijsactiviteiten bestaan uit hoorcolleges, begeleid afstandsleren en
begeleide zelfstudie. Als evaluatievormen worden zowel periode- als nietperiodegebonden evaluatie gehanteerd.

§2

Houders van bepaalde diploma’s en/of behaalde creditbewijzen hebben recht op
studieomvangvermindering in bepaalde opleidingen van de faculteit Mens en
Welzijn. Het volledige overzicht is terug te vinden in bijlage 2. Op basis van de
ingeroepen vooropleiding worden er in principe geen bijkomende vrijstellingen
toegekend. De uitgetekende trajecten op de HOGENT-website verkorte trajecten
garanderen de opgegeven minimale studieduur enkel in het geval van een instap
bij het begin van het academiejaar én in het scenario dat alle opleidingsonderdelen
van een academiejaar telkens worden opgenomen én verworven. Elke afwijking is
onderhevig aan de geldende volgtijdelijkheidsregels en kan gevolgen hebben voor
de studieduur.

§3

De
bachelorprogramma’s
via
studieomvangvermindering
bevatten
opleidingsonderdelen uit verschillende modeltrajecten; daardoor kunnen
overlappingen in lessenroosters voorkomen.

§4

Er worden in principe geen aparte roosters opgemaakt voor studenten in een
verkort traject, noch voor de onderwijsactiviteiten, noch voor de sessies met nietperiode gebonden evaluatie, noch voor de examens (periodegebonden
evaluaties). De student die een traject met studieduurvermindering wenst aan
te vragen zal zich laten adviseren door de studietrajectbegeleider.
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Art. 20 Bijzondere toelatingsvoorwaarden verkort traject van de educatieve
bacheloropleiding voor secundair onderwijs

§1. Houder zijn van een diploma van een professionele of academische
bacheloropleiding.
§2. Studenten die zich inschrijven voor het opleidingsonderdeel LIO 1 in het LIO-traject
van het verkort traject van de educatieve bacheloropleiding voor secundair onderwijs,
moeten voldoen aan de decretale voorwaarden voor het instappen in een LIO-traject en
moeten minstens 12/20 behaald hebben voor het opleidingsonderdeel Krachtig leren:
vakdidactisch: aterlier 1
§3. Toelatingsproef
Studenten die zich inschrijven voor de educatieve bacheloropleiding voor het
kleuteronderwijs, lager onderwijs of secundair onderwijs (inclusief de verkorte trajecten)
dienen de verplichte niet-bindende instaptoets voor de lerarenopleiding af te leggen
voordat zij zich inschrijven. Een inschrijving in het verkort traject van de educatieve
bacheloropleiding secundair onderwijs is dus ook gekoppeld aan de verplichte nietbindende toelatingsproef.
Het bewijs van deelname aan de instaptoets versie 2019-2020 moet worden ingediend bij
inschrijving en is een academiejaar geldig. Een uitzondering hierop is mogelijk voor
studenten die reeds over een masterdiploma beschikken.

Art. 21 Bijzondere toelatingsvoorwaarden educatieve bacheloropleiding voor secundair
onderwijs: onderwijsvakkencombinatie LO/BR in afstandsonderwijs

Enkel studenten met een topsportstatuut kunnen de onderwijsvakkencombinatie LO/BR in
afstandsonderwijs volgen.
Art. 22 Inschrijving voor een opleiding/traject: uitsluitend met een diplomacontract of
creditcontract

Voor de hieronder vermelde opleidingen en/of trajecten kan er uitsluitend ingeschreven worden met
een diplomacontract of creditcontract (dus niet met een examencontract):
-

-

Bachelor in het sociaal werk - afstandsonderwijs
Bachelor in de orthopedagogie - afstandsonderwijs
Verkort traject educatieve bacheloropleiding voor kleuter onderwijs –
afstandsonderwijs
Verkort traject educatieve bacheloropleiding voor lager onderwijs –
afstandsonderwijs
Verkort traject educatieve bacheloropleiding voor secundair onderwijs
Educatieve bacheloropleiding voor secundair onderwijs met
onderwijsvakken Lichamelijke opvoeding en Bewegingsrecreatie voor
topsporters of werkstudenten - afstandsonderwijs
Bachelor in de verpleegkunde (vervolgtraject HBO5)
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IV.

AANVULLINGEN VAN TOEPASSING OP DE EDUCATIEVE

GRADUAATSOPLEIDING VOOR SECUNDAIR
ONDERWIJS EN DE SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING
(UITDOOFSCENARIO)
Art. 23 Bijzondere toelatingsvoorwaarden voor de educatieve graduaatsopleiding voor
secundair onderwijs

§1 Houder zijn van een van volgende studiebewijzen:
- een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair
onderwijs, dat minstens 3 jaar behaald is of
- een diploma van secundair onderwijs of
- een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie van
minimaal 900 lestijden of
- een certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimaal
900 lestijden.
én 3 jaar erkende professionele ervaring hebben in het onderwijsvak dat je wil
onderwijzen;
ofwel vijf jaar erkende professionele ervaring in het betrokken onderwijsvak (indien geen
van voorgaande studiebewijzen).
Deze bijzondere voorwaarden moeten vervuld zijn op datum van de inschrijving.
§2 Toelatingsproef
Wie geen van de hoger beschreven studiebewijzen kan voorleggen maar wel vijf jaar erkende
professionele ervaring heeft, dient een toelatingsproef af te leggen.
§3 Instaptoets lerarenopleiding
Voor de educatieve graduaatsopleiding is er geen verplichte niet-bindende instaptoets (zoals
wel het geval is voor de educatieve bacheloropleiding, zie art. 20 §3).
§4 Intakegesprek
Elke student krijgt een intakegesprek met de
studietrajectbegeleider voorafgaand aan de inschrijving.

opleidingscoördinator

of

de

Art. 24 (Her)inschrijvingen en ondertekening contract (OER Art. 20)

§1. Inschrijvingsdata
De student die opleidingsonderdelen die ingericht worden in het eerste semester van het
academiejaar wil opnemen via diploma- en / of creditcontract schrijft zich in uiterlijk op 1
december voor zover een derde van de lesmomenten nog niet voorbij is. De student die
opleidingsonderdelen die ingericht worden in het tweede semester wil opnemen kan
inschrijven tot en met 15 maart zolang een derde van de lesmomenten nog niet voorbij is.
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Voor een examencontract schrijft de student zich uiterlijk in op 15 maart.
§2. Wijzigingen van het studiecontract: wijzigingsdata
Wijzigingen van het contract opleidingsprogramma kunnen uiterlijk op 1 december voor
opleidingsonderdelen die ingericht worden in het eerste semester van het academiejaar en
uiterlijk 15 maart voor opleidingsonderdelen die ingericht worden in het tweede semester.
De student vraagt dit schriftelijk aan bij de studietrajectbegeleider.
§3. Aanwezigheid bij verplichte onderwijsactiviteiten en onderwijsactiviteiten met nietperiode gebonden evaluatie (OER art. 22)
De aanwezigheid van studenten is verplicht bij onderwijsactiviteiten met nietperiodegeboden evaluatie. Het aantal toegestane afwezigheden voor elk
opleidingsonderdeel wordt vermeld in de studiefiche.
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V.

AANVULLINGEN VAN TOEPASSING OP DE BACHELOR

NA BACHELOR OPLEIDINGEN EN DE
POSTGRADUATEN
1. Diplomavoorwaarden en toelatingsvoorwaarden
Art. 25 Voor de hieronder vermelde opleidingen en/of trajecten kan er uitsluitend
ingeschreven worden met een diplomacontract of creditcontract (dus niet met een
examencontract):

-

Bachelor-na-bachelor in de intensieve zorgen en spoedgevallenzorg
Bachelor na-bachelor in het zorgmanagement
Postgraduaat coaching, supervisie en teambegeleiding
Postgraduaat niet-confessionele zedenleer
Postgraduaat endoscopieverpleegkundige
Postgraduaat diabeteseducator
Postgraduaat oncologische diëtetiek (enkel mogelijk onder
diplomacontract)

Art. 26 Postgraduaat ‘coaching, supervisie en teambegeleiding’

Houder zijn van een bachelordiploma (professionele, educatieve of academische bachelor) of
masterdiploma. Kandidaat-studenten die geen bachelor of masterdiploma hebben kunnen eveneens
worden toegelaten tot het postgraduaat mits een intakegesprek. Voor deze studenten kan de
HOGENT, faculteit Mens en Welzijn, evenwel na succesvolle voltooiing van het postgraduaat, geen
getuigschrift uitreiken. Aan deze studenten zal een attest van permanente vorming worden
uitgereikt.
Art. 27 Postgraduaat ‘niet-confessionele zedenleer’

Houder zijn van minimaal een professionele of educatieve bachelordiploma én een pedagogisch
diploma. De student kan het postgraduaatsgetuigschrift slechts behalen na het verwerven van de
beide hierboven genoemde diploma’s.
Art. 28 Postgraduaat ‘endoscopieverpleegkundige’

Houder zijn van een diploma professionele bachelor in de verpleegkunde of graduaat verpleegkunde.
Studenten die in hun diplomajaar zitten, kunnen reeds instromen, maar kunnen nooit het
getuigschrift van postgraduaat behalen zonder gediplomeerd te zijn als bachelor.
Art. 29 Postgraduaat ‘diabeteseducator’

Houder zijn van een diploma van professionele bachelor in de verpleegkunde, professionele bachelor
in de voedings- en dieetkunde, professionele bachelor in de podologie, professionele bachelor in de
vroedkunde, professionele bachelor in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie, andere
bachelors in de gezondheidszorg met interesse voor het postgraduaat diabeteseducator, en
gegradueerde verpleegkundigen. Studenten die in hun diplomajaar zitten, kunnen reeds instromen,
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maar kunnen nooit het getuigschrift van postgraduaat behalen zonder gediplomeerd te zijn als
bachelor.
Art. 30 Postgraduaat ‘oncologische diëtetiek’

Houder zijn van een bachelordiploma in de voedings- en dieetkunde. Studenten die in hun
diplomajaar zitten, kunnen reeds instromen, maar kunnen nooit het getuigschrift van postgraduaat
behalen zonder gediplomeerd te zijn als bachelor in de voedings- en dieetkunde.
Art. 31 Bachelor na bachelor intensieve zorg en spoedgevallenzorg

Om toegelaten te worden tot de bachelor-na-bachelor in de intensieve zorgen en spoedgevallenzorg
moeten de studenten in het bezit zijn van een diploma bachelor in de verpleegkunde.
Art. 32 Bachelor na bachelor in het zorgmanagement

Houder zijn van een bachelordiploma in het studiegebied sociaal-agogisch werk of gezondheidszorg.
Houders van een academisch bachelordiploma of masterdiploma kunnen instromen na het
doorlopen van een intakegesprek waarin gepeild wordt naar de motivatie, de geschiktheid en de
bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen.

2. Inschrijvingen: minimum- en maximumdrempels
Art. 33 Minimum- en maximumdrempels voor postgraduaten

§1
Voor volgende postgraduaten worden er omwille van didactisch-organisatorische
redenen een maximum aantal deelnemers bepaald:
Naam Postgraduaat

Maximum aantal deelnemers

Postgraduaat Coaching, supervisie en teambegeleiding
Postgraduaat Diabeteseducator
Postgraduaat Endoscopieverpleegkundige

18
30
25

§2
Voor elk postgraduaat met uitzondering van het postgraduaat Nietconfessionele zedenleer werd een minimumdrempel bepaald. Indien op vrijdag 13
september 2019 de minimumdrempel nog niet is behaald, zal worden nagegaan of het
postgraduaat al dan niet kan worden ingericht. Indien het postgraduaat niet doorgaat
hebben de deelnemers die het inschrijfgeld reeds hebben betaald recht op volledige
terugbetaling.

Naam Postgraduaat

Minimumdrempel

Postgraduaat Coaching, supervisie en teambegeleiding
Postgraduaat Diabeteseducator
Postgraduaat Endoscopieverpleegkundige

14
16
12

Facultair reglement 2019-2020

19

Postgraduaat Oncologische Diëtetiek

16

Art. 34 Maximumdrempels voor bachelor na bachelor opleidingen

Voor de bachelor-na-bachelor opleiding in de intensieve zorgen en spoedgevallenzorg worden er
omwille van didactisch-organisatorische redenen een maximum aantal deelnemers bepaald:
Naam bachelor-na-bachelor opleiding

Maximum aantal deelnemers

Banaba Intensieve zorgen en spoedgevallenzorg

48

3. Studiegeld
Art. 35 Studiegeld en terugbetaling van het studiegeld bij stopzetting van de
inschrijving voor een bachelor-na-bacheloropleiding of postgraduaat
(OER art. 18 §1)

De studiegelden voor de bachelor na bachelor opleidingen en voor de postgraduaten voor het
academiejaar 2019-2020, alsook de terugbetaling van de studiegelden bij stopzetting van de
inschrijving, worden bij beslissing van het bestuurscollege vastgelegd en zijn te vinden als bijlage 5 bij
dit facultair reglement.
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VI.

BIJLAGEN

Bijlage 1: Overzicht opleidingen ingericht binnen de faculteit Mens en Welzijn, AJ 20192020
Bijlage 2: Overzicht opleidingen met studieomvangvermindering in de faculteit Mens
en Welzijn, AJ 2019-2020
Bijlage 3: Overzicht van de volgtijdelijkheid en gelijktijdigheid binnen de professionele
en educatieve bacheloropleidingen en de educatieve graduaatsopleiding van de
faculteit Mens en Welzijn, AJ 2019-2020
Bijlage 4: Concordantietabellen voor de professionele en educatieve
bacheloropleidingen en de educatieve graduaatsopleiding van de faculteit Mens en
Welzijn, AJ 2019-2020
Bijlage 5: Studiegelden en stopzettingsmodaliteiten bij de banaba-opleidingen en
postgraduaten van de faculteit Mens en Welzijn, AJ 2019-2020
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Bijlage 1
Overzicht opleidingen ingericht binnen de faculteit
Mens en Welzijn, AJ 2019-2020
Basisopleidingen

Studiegebied gezondheidszorg:
Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie
Bachelor in de ergotherapie
Bachelor-na-bachelor in de intensieve zorgen en de spoedgevallenzorg
Bachelor in de logopedie en audiologie
Bachelor in de verpleegkunde
Bachelor in de voedings- en dieetkunde
Bachelor-na-bachelor in het zorgmanagement
Studiegebied onderwijs:
Educatieve bacheloropleiding voor kleuteronderwijs
Educatieve bacheloropleiding voor lager onderwijs
Educatieve bachelor voor secundair onderwijs
Verkorte educatieve bacheloropleiding voor secundair onderwijs
Educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs
Specifieke lerarenopleiding in (uitdoving)
Studiegebied sociaal-agogisch werk:
Bachelor in het sociaal werk
Bachelor in de orthopedagogie
Vervolgopleidingen
Postgraduaat Coaching, supervisie en teambegeleiding Postgraduaat
Niet-confessionele Zedenleer
Postgraduaat Endoscopieverpleegkundige
Postgraduaat Diabeteseducator
Postgraduaat Oncologische diëtetiek

Bijlage 2
Overzicht opleidingen met studieomvangvermindering
in de faculteit Mens en Welzijn, AJ 2019-2020

PBA in het sociaal werk
PBA in de orthopedagogie
Educatieve bachelor voor kleuteronderwijs
Educatieve bachelor voor lager onderwijs
Educatieve bachelor voor het secundair onderwijs (extra
onderwijsbevoegdheid)
Verkorte educatieve bachelor voor het secundair onderwijs
PBA in de ergotherapie
PBA in de logopedie en audiologie
PBA in de biomedische laboratoriumtechnologie
PBA in de voedings- en dieetkunde
PBA in de verpleegkunde

Verkorte trajecten faculteit Mens en Welzijn - 2019-20
Toegankelijk met het diploma

Bachelor in het sociaal werk
Toegankelijk met het diploma

Minimale studieduur*

Studieomvang

HBO5-diploma maatschappelijk
werk
HBO5-diploma sociaal-cultureel
werk
PBA in de orthopedagogie
PBA in het onderwijs:
kleuteronderwijs
PBA in het onderwijs: lager
onderwijs
PBA in het onderwijs: secundair
onderwijs
PBA in de gezinswetenschappen
ABA in de criminologische
wetenschappen
ABA in de bestuurskunde en het
publiek management
ABA in de pedagogische
wetenschappen
ABA in de politieke
wetenschappen
ABA in de
communicatiewetenschappen
ABA in de psychologie
ABA in de rechten
ABA in de sociologie

1,5

91

1,5

91

1,5
2

70
110

2

110

2

110

1,5
2

80
100

2

125

2

119

2

110

2

110

2
2
2

116
113
123

Bachelor in de orthopedagogie
Toegankelijk met het diploma

Minimale studieduur

Studieomvang

PBA in het sociaal werk
PBA in het onderwijs:
kleuteronderwijs
PBA in het onderwijs: lager
onderwijs
PBA in het onderwijs: secundair
onderwijs
PBA in de gezinswetenschappen
PBA of MA in de criminologische
wetenschappen
PBA in de ergotherapie
PBA in de toegepaste psychologie
ABA in de pedagogische
wetenschappen
HBO5-diploma orthopedagogie

1,5
2

72
99

2

99

2

99

1,5
2

78
96

2
1,5
1,5

96
78
81

1,5

90

**

De minimale studieduur kan enkel worden gegarandeerd in het geval van een instap bij het begin van het academiejaar én in het scenario
dat alle opleidingsonderdelen van een academiejaar in de voorbeeldtrajecten telkens worden opgenomen en verworven. Elke afwijking kan
gevolgen hebben voor de studieduur. De voorbeeldtrajecten zijn te vinden op https://www.hogent.be/opleidingen/verkorte-trajecten/

t het diploma

Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs
Toegankelijk met het diploma

Minimale studieduur

Studieomvang

PBA in het onderwijs: lager
onderwijs
PBA in het onderwijs: secundair
onderwijs
PBA in de orthopedagogie
PBA in het sociaal werk
Elke andere bachelor of master
aangevuld met SLO
Elke andere bachelor of master

1,5

37*

1,5

37*

2
2
1,5

37*
37*
37*

2

60*

Educatieve bachelor in het lager onderwijs
Toegankelijk met het diploma

Minimale studieduur

Studieomvang

PBA in het onderwijs:
kleuteronderwijs
PBA in het onderwijs: secundair
onderwijs
PBA in de orthopedagogie
PBA in het sociaal werk
Elke andere bachelor of master
aangevuld met SLO
Elke andere bachelor of master

1,5

37*

1,5

37*

2
2
1,5

37*
37*
37*

2

63*

Toegankelijk met het diploma

Educatieve bachelor in het secundair onderwijs1
Toegankelijk met het diploma

Minimale studieduur

Studieomvang

Elke bachelor2

1

60

Educatieve bachelor in het secundair onderwijs1 studieduur * studieptn
3

Extra onderwijsbevoegdheid secundair onderwijs
Toegankelijk met het diploma

Minimale studieduur

Studieomvang

PBA in het onderwijs:
kleuteronderwijs
PBA in het onderwijs: lager
onderwijs
PBA in het onderwijs: secundair
onderwijs
Elke andere professionele
bachelor, academische bachelor
of masteropleiding
én aangevuld met SLO

1

42

1

42

1

42

1

42

* De hierboven vermelde studiepunten omvatten enkel het eerste deeltraject van de verkorte opleiding. Na het eerste deeltraject volgt nog
een tweede deeltraject waarvan het aantal studiepunten pas in de loop van academiejaar 2019-2020 definitief bepaald zal worden, na het
doorvoeren van de curriculumhervorming van de basistrajecten. De minimale studieduur werd wel al definitief bepaald.
1

Voor meer info over flexibele trajecten en vrijstellingen kan je contact opnemen met pascale.vanwijnsberghe@hogent.be

2

Je individuele onderwijsbevoegdheid op basis van je eerder behaald bachelordiploma kan je opzoeken via
data-onderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen. Vragen hierover kan je mailen naar secundaironderwijs@vlaanderen.be
3

Het is niet mogelijk om een extra onderwijsbevoegdheid voor lichamelijke opvoeding te verwerven via een verkort traject van 42
studiepunten.

Toegankelijk met het diploma

Bachelor in de ergotherapie4
Toegankelijk met het diploma

Minimale studieduur

Studieomvang

PBA in de orthopedagogie
PBA in de logopedie
PBA in de audiologie

2
2
2

116
111
119

Toegankelijk met het diploma

Minimale studieduur

Studieomvang

PBA in de audiologie (enkel voor
HoGent-afgestudeerden
audiologie)
PBA in de orthopedagogie
PBA in het onderwijs: lager
onderwijs
PBA in het onderwijs: secundair
onderwijs
PBA in de ergotherapie
PBA in de sociale
readaptatiewetenschappen
PBA in de toegepaste psychologie
MA in de pedagogische
wetenschappen
MA in de psychologie
MA in de audiologische
wetenschappen

1,5

62

2
2

122
122

2

122

2
2

122
122

2
2

122
122

2
1,5

122
84

Toegankelijk met het diploma

Minimale studieduur

Studieomvang

PBA in de logopedie (enkel voor
HoGent-afgestudeerden
logopedie)
PBA in de orthopedagogie
PBA in het onderwijs: lager
onderwijs
PBA in het onderwijs: secundair
onderwijs
PBA in de ergotherapie
PBA in de sociale
readaptatiewetenschappen
PBA in de toegepaste psychologie
MA in de pedagogische
wetenschappen
MA in de psychologie
MA in de logopedische
wetenschappen (naar
afstudeerrichting audiologie)

1 of 1,5*

65

2,5
2,5

122
122

2,5

122

2,5
2,5

122
122

2,5
2,5

122
119

2,5
1 of 1,5*

119
78

Bachelor in de logopedie

Bachelor in de audiologie

Toegankelijk met het diploma
* Afhankelijk van de spreiding van de stages.
4 Het

tweede academiejaar van het verkort traject kan enkel gevolgd worden zoals hierboven voorgesteld, wanneer men voor alle
opleidingsonderdelen uit het eerste academiejaar van het verkort traject geslaagd is. Indien niet alle credits verworven werden, zullen de
volgtijdelijkheidsregels van de opleiding van toepassing zijn op het verdere studietraject.

Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie
Toegankelijk met het diploma

Minimale studieduur

Studieomvang

PBA in de biomedische laboratoriumtechnologie (van
afstudeerrichting
farmaceutische en biologische laboratorium
technologie naar medische laboratoriumtechnologie,
enkel voor HOGENT-afgestudeerden)

1

54

PBA in de biomedische laboratoriumtechnologie (van
afstudeerrichting medische
laboratoriumtechnologie naar farmaceutische en
biologische laboratoriumtechnologie,
enkel voor HOGENT-afgestudeerden)

1

55

Toegankelijk met het diploma

Bachelor in de voedings- en dieetkunde5
Toegankelijk met het diploma

Minimale studieduur

Studieomvang

PBA in de agro- en
biotechnologie met afstudeerrichting
voedingsmiddelentechnologie (diploma HOGENT)
MA in de biowetenschappen met optie
voedingsindustrie (diploma UGent)
MA in de lichamelijke opvoeding en
bewegingswetenschappen
met afstudeerrichtingen
fysieke activiteit, fitheid en gezondheid en
sporttraining en coaching (diploma UGent)

2

122

2

129

2

130

Toegankelijk met het diploma

Minimale studieduur

Studieomvang

HBO5-diploma in de verpleegkunde

2,5

150

n

Bachelor in de verpleegkunde

5

Het 2de academiejaar van het verkort traject kan enkel gevolgd worden zoals hierboven voorgesteld, wanneer men voor alle
opleidingsonderdelen uit het eerste academiejaar van het verkort traject geslaagd is. Indien niet alle credits verworven werden, zullen de
volgtijdelijkheidsregels van de opleiding van toepassing zijn op het verdere studietraject.
Opmerkingen:
De minimale studieduur zoals hierboven opgegeven houdt geen rekening met eventuele lesroostermatige overlappingen en is
afhankelijk van de lesroosters per semester.
De minimale studieduur is van toepassing voor een inschrijving bij het begin van het academiejaar. Bij een instap in het tweede
semester kan de minimale studieduur langer zijn.
Sommige verkorte trajecten zijn niet toegankelijk bij een instap in het tweede semester.
Voor bepaalde opleidingsonderdelen binnen de verkorte trajecten wordt de volgtijdelijkheid strikt afgedwongen.
Gebruikte afkortingen: PBA = professionele bacheloropleiding; HBO5= hoger beroepsonderwijs niveau 5; MA = master; ABA =
academische bacheloropleiding; SLO = specifieke lerarenopleiding
De integrale verkorte trajecten zijn te vinden via deze website: https://www.hogent.be/opleidingen/verkorte-trajecten/

Met opmerkingen [SM1]: Gewijzigd t.o.v. vorig ac.jaar.

Bijlage 3
Overzicht van de volgtijdelijkheid en gelijktijdigheid binnen de
professionele en educatieve bacheloropleidingen,
de educatieve graduaatsopleiding en de specifieke
lerarenopleiding van de faculteit Mens en Welzijn, AJ 2019-2020

PBA orthopedagogie
PBA sociaal werk
Educatieve bachelor voor kleuteronderwijs
Educatieve bachelor voor lager onderwijs
Educatieve bachelor voor het secundair onderwijs (extra
onderwijsbevoegdheid)
Verkorte educatieve bachelor voor het secundair onderwijs
Educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs
PBA audiologie en logopedie
PBA ergotherapie
PBA biomedische laboratoriumtechnologie
PBA voedings- en dieetkunde
PBA verpleegkunde

ACADEMIEJAAR 2019-2020
volgtijdelijkheid ORTHOPEDAGOGIE
MT2

MT1
Praktijk van het orthopedagogisch handelen *

12 Instapstage **

15

Inleiding tot praktijkgericht
wetenschappelijk onderzoek***

3

ACADEMIEJAAR 2019-2020
SOV/1

ORTHOPEDAGOGIE SOV

Beroepspraktijk

3 Doorgroeistage

SOV/2
21

GEARCEERDE BALKEN = GRENSDATUM INSCHRIJVING 01/12 of 15/03
WITTE BALKEN = GRENSDATUM INSCHRIJVING 01/12
GESTREEPTE BALKEN = GRENSDATUM INSCHRIJVING 15/3

* grensdatum inschrijving wordt in overleg met coördinator vastgelegd bij het begin van het academiejaar
** veronderstelt minstens 51 credits uit MT1
*** het opleidingsonderdeel bereidt voor op 'Bachelorproef'; er wordt dan ook geadviseerd om 'Inleiding tot pratkijkgericht wetenschappelijk onderzoe
pas op te nemen in het academiejaar dat (direct) vooraf gaat aan het academiejaar waarin 'Bachelorproef' wordt opgenomen.
**** veronderstelt minstens 111 credits uit MT1 en MT2

VOLGTIJDELIJKHEIDSTABEL SOCIAAL WERK 2019-20
6
Onderzoek in sociaal werk (opnemen no of samen met Studie
van sociaal werk)

Voorbereiding bachelorproef (opnemen no of samen met Stage 1}
(normaal Sem2/uitzonderlijk Seml*)

3 Bachelorproef*** (normaal Jaarvak/uitzonderlijk Seml)

Professionalisering en ethische aspecten

3 Beroepsethisch handelen••• (opnemen na of samen met

Sociale filosofie en ethiek

s

t

I

ie n

6

Stoge2)

al S ml/ it onde lij

e 2)

Sociale filosofie en ethiek (normaal Seml/uitzonderlijk Sem2)
Maatschappelijk engagement: solidariteit in diversiteit

Sociaal werk interventies (opnemen no of samen met Stage 1}

Stage 2*** (normaal Seml/uitzonderlijk Sem2)

(opnemen no of samen met Maatschappelijk project:

Stage 1** (normaal Jaarvak/uitzonderlijk Seml)

Module/context•••
Project actuele ontwikkelingen sociaal werk

armoedebestrijding en sociale ongelijkheid)
Professionele identiteit

ml/ it onde lij Se

• Voorbereiding bachelorproef opnemen als semesterl-OLOD kan enkel indien je voldoet aan de combi-GIT-regeling (zie hieronder) én afstudeerbaar bent in datzelfde academiejaar.
** Stage 1 heeft als bijkomende volgtijdelijkheidsvoorwaarde dat je minstens 52 van de 60 studiepunten van het eerste modeltraject moet hebben verworven. Stage 1 als semesterl-OLOD mag je in hetzelfde
semester maximaal combineren met 8 studiepunten aan OLODs uit een ander of hetzelfde modeltraject.
••• Stage 2, Beroepsethisch handelen, Bachelorproef en de verdiepende module/context hebben elk als bijkomende volgtijdelijkheidsvoorwaarde dat ze pas toegankelijk zijn zodra je minstens 112 studiepunten
hebt verworven van het eerste en tweede modeltraject. Stage 2 mag je bovendien met maximaal 8 studiepunten aan OLODs uit een ander of hetzelfde modeltraject combineren. Bachelorproef als semesterl-OLOD
opnemen is enkel mogelijk op voorwaarde dat je afstudeerbaar bent met nog maximaal 38 af te leggen studiepunten aan OLODs die in het eerste semester worden geprogrammeerd.
Combi-GIT: indien je 52 of meer studiepunten hebt behaald van het voorgaande modeltraject, word je toegelaten tot alle opleidingsonderdelen van het daaropvolgende modeltraject. De gelijktijdigheidsregels binnen
het hoger gelegen modeltraject blijven evenwel van kracht. Verder kan een semester nooit meer dan 38 studiepunten omvatten.

Witte balken= (standaard)grensdatum 01.12, met inbegrip van jaarapleidingsanderdelen
grijze balken = (standaard)grensdatum 15.03

TOELICHTING VOtGTIJDEtUKHEIDSTABH (VTl}

Wat is volgtijdelijkheid?
Wanneer er volgtijdelijkheid tussen opleidingsonderdelen van toepassing is, betekent dit dat je een credit voor één of meer opleidingsonderdelen (van het laagste modeltraject)
moet hebben verworven(of vrijgesteld zijn) om het vervolgopleidingsonderdeel (van het hoger modeltraject) te kunnen opnemen.
Wat is gelijktijdigheid?
Wanneer gelijktijdigheid tussen twee opleidingsonderdelen van toepassing is, betekent dit dat je het ene opleidingsonderdeel niet kan opnemen in je curriculum zonder dat je
het andere opleidingsonderdeel ook in je curriculum opneemt of hebt opgenomen. Hierbij gaat het om vakken die in hetzelfde modeltraject worden aangeboden.
De VTT respecteren
Bij de opbouw van het opleidingsprogramma werd, conform de ontwikkelde leerlijnen, de volgtijdelijkheid en de gelijktijdigheid van opleidingsonderdelen bepaald.
Als student moet je bij de opbouw van je geïndividualiseerde studietraject deze volgtijdelijkheid en gelijktijdigheid respecteren.
Concreet: hoe de tabel lezen?
Start in de 2de kolom(2de modeltraject) of in de 3de kolom (3de modeltraject). Kijk naar een opleidingsonderdeel in bold(= vetgedrukte letters). Om dat opleidingsonderdeel te
mogen opnemen, moet je credits behalen voor de opleidingsonderdelen tussen de 2 zwarte lijnen uit de vorige kolom. Een voorbeeld: om te mogen inschrijven voor het
opleidingsonderdeel Bestuur, beleid en organisatie van het werkveld(2de kolom) moet je credits behaald hebben voor deze opleidingsonderdelen uit de lste kolom:
Werkveldverkenning én Politiek en beleid.
Soms wordt er ook nog een(bijkomende) voorwaarde aangegeven via een voetnoot. Een voorbeeld: om te kunnen inschrijven voor het opleidingsonderdeel Stage 2•••
moet je minstens 112 van de 120 studiepunten van het eerste en tweede modeltraject hebben verworven.

BELANGRIJKE SPEERPUNTEN VAN DE VOLGTIJDELIJKHEID 2019-20
Stage 1 mag je pas opnemen zodra je minstens 52 van de 60 studiepunten van het lste modeltraject hebt verworven •
� is standaard een jaarvak, maar kan uitzonderlijk in het eerste semester worden opgenomen. Deze semester 1-mogelijkheid is bedoeld voor studenten die vrijwel alle OLODs van het 2de
modeltraject hebben afgewerkt. De basisvolgtijdelijkheidsvoorwaarde van 52 verworven studiepunten blijft uiteraard ook van kracht voor studenten die stage 1 in het afwijkende eerste semester
opnemen! Denk je dat je In aanmerking komt om je stage 1 in het eerste semester op te nemen, neem dan eerst contact op met de studietrajectbegeleider om hiervoor de goedkeuring te krijgen.
Stage 2 en BaGhelorproef mag je pas opnemen zodra je minstens 112 van de 120 studiepunten van het lste en 2de modeltraject hebt verworven.
Bachelorproef is standaard een jaarvak, maar kan uitzonderlijk als semester 1-0LOD worden opgenomen. Dit is enkel mogelijk op voorwaarde dat Je afstudeerbaar bent met nog maximaal 38 af te
leggen studiepunten aan OLODs die in het eerste semester worden geprogrammeerd. Moet je bijvoorbeeld enkel nog Stage 2, Beroepsethisch handelen en Bachelorproef afleggen, dan kom je in
aanmerking om vervroegd af te studeren aangezien deze OLODs allemaal in het eerste semester kunnen worden opgenomen en je met 33 opgenomen studiepunten de limiet van 38 studiepunten niet
overschrijdt.
Stage 2 In her eerste semester mag je maximaal combineren met 8 studiepunten aan OLODs uit een ander modeltraject; Stage 2 In het tweede semester mag Je maximaal combineren met 8
studiepunten aan OLODs uit hetzelfde of een ander modeltraject. Slaag je bijvoorbeeld voor het volledige lste en 2de modeltraject met uitzondering van Actuele methodieken In het sociaal werk, dan
kan je dit OLOD van 6 studiepunten samen met je Stage 2 opnemen in het eerste semester. Als je daarnaast ook niet slaagde voor bijvoorbeeld Professionalisering en ethische aspecten, dan kan je dit
nier langer combineren met je Stage 2, aangezien je daarmee het maximaal aantal toegelaten 8 studiepunten overschrijdt.
De verdiepende module/context van het 3de modeltraject mag Je pas opnemen zodra Je minstens 112 van de 120 studiepunten van het lste en 2de modeltraject hebt verworven.
De volgtijdelijkheidsregels worden altijd strikt afgedwongen, behalve Indien Je voldoet aan de çombiGIT-regel: indien je 52 of meer studiepunten hebt behaald van het voorgaande modeltraject, word je
toegelaten tot alle opleidingsonderdelen van het daaropvolgende modeltraject. Als je bijvoorbeeld enkel niet slaagde voor Filosofie In Je lste modeltraject, dan krijg je toch toegang tot het volledige 2de
modeltraject met inbegrip van Sociale filosofie en ethiek.
Eén semester mag maximaal een studieomvang van 38 studiepunten omvatten; één volledig academiejaar(= semester 1 én 2 samen) telt maximaal 68 studiepunten.
OLODs uit een lager modeltraJect hebben voorrang op OLODs uit een hoger modeltraject. De OLODs van het lager modeltraject neem je dus per definitie eerst In Je programma op vooraleer je OLODs uit
�en hoger modeltraject kan opnemen.
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Simultaan op te nemen met of een credit behaald hebben voor
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Werkplek.leren: binneklasdifferentiatie
COMBI-GIT

Studenttin die een teliort b-eh,ulden voor één opleidinsonderdeel kunnen lkh In bep��e ICVli.tlett lnschl'1pifn met een COMBI-GIT. olt 1eîndMdu.1llw.erd traject (GrT) Int je toe om één opleidingsonderdeel te
he-memen en bovendien in te schrijven voor alle opleidingsortderdelen uit de daaropvolgende hogere trajectschijf. Zo kan je je opleiding zonder studieduurverlenging verden:etten. Of een combi-GIT mo&elijk is, hangt
af van het soort en het aantal opleidingsonderdelen waarvoor je een tekort behaalde.
Een combi-GIT is enkel mogelijk in één van de volgende drie gevallen:
· je behaald'e voor alle opleidingsonderdelen uit de lagere trajectschijf een credit behalve voor 'POP';
- je behaalde voor alle opleidingsonderdelen uit de lagere trajectschijf een credit behalve voor 1 opleidingsonderdeel Krachtig leren;
• je behaalde voor alle opleidingsonderdelen uit de lagere trajectschijf een credit behalve voor één opleidingsonderdeel en het gaat daarbij niet om Stage ( 1 olod WPL in de klas mag wel als combi-GIT)
Il'\ de andere ge11allen gelden de volgtijdelijkheidsregels zo.ils de tabel ze hierboven vermeldt en kan de student bij tekorten voor olods uit de eerste trajectschijf niet inschrijven voor alle olods uit de tweede
1ra,easchiif.

Werlcplekleren: inspelen op onderwijsbehDl!ften
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) 3
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Niet-confessionele zedenleer: theorie

1

6"

Niet-confessionele zedenleer: praktijk

Ondernemen

St"dium ;enerale

Interprofessioneel samenwerken

J6ÖcrediU beh.aald hebben in MTl

Simutt-.;an op te nemen met niet-confessionele zedenleer: lheorit of f:lèfl utdn voor dit c:ilod

Slm.\lltau op te nemen met niet-confessionele zedenleer: theorie of een Cltcllt voor dit

ofod verworven hebben.

'ltNWOf\lan hebben,

60 citdïU- be.Ma.tel hitbblt'l"I ln MTl

Mnuftun ,op te nemen met n�l·<:onfewol\.t1:e·u.dert1ter: pi::•tcUik of een credit voor dit
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tie ctcdit) birh�illd hebbtn in MTl

60 ,;rc d1t, behililld hebben in MT1
� q�I.J. behuld hcb�n in MT1

J

:60 c.redlts- be:hHld hebben in MTl
;60 tredltJ: be.h.l.tld hebben in Mîl

:GO credits behaald hebben in MTl

1

;60 credits behaald hebben in MTl

� credits behaald hebben in MTl

Keuzestage-oud

I

óD credits behaald hebben in MTl

lndusie verbindt

60 credits behaald hebben in MTl

Verdieping 'eergebiedo�rschrijdendwerk.en

60 credits behaald hebben in MTl

Bachelorproef

Stilge: werken vanuit het zor1continuüm

@�red1ts be:hililld hebben in MTl

CiO c,�ct,u be-huid hrbblJn in MTl

1/2

1

J
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� credits behaald hebben in MTl

l
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!60 credits behaald hebben in MTl

«t credits behaak:I hebben tri MTl

J

l

:60 credits behaak:I hebben in MTl

1
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oplcddlr\&t:OndenÎl!..IMwaarvoor de student een tekort heeft behaald.
ët-i, combi-GIT is enkel mogelijk in êén van de drie volgende gevallen:
mdttn de student voor alle opleidingsonderdelen uit de lagere trajectschijf een credit behaalde, behalve voor het opleidingsonderdeel POP';
•indien de student voor alle opleidingsonderdelen uit de lagere trajectschijf een credit behaalde, behalvl! voor 1 opleidingsonderdeel krachtig leren;
indien de student voor alle OJJleidin&sonderdelen uit de lagere trajectschijf een credit behaalde, behalve voor 1 optetdinrsonderdeel, en het saat dnrbij niet om stage
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2 E.(,

1111

Communlurr.n met groepen
�lnkche ,na,dighedien

)een gezond en veiU1 le:ertllmi.il

Welbovind<n in de ><llocl
Oe school lri de buun
Werkplekleren: binnenklasdifferentiatie (didactiek, WIS, NE, LO, ICT}

1

6
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W<tl<pjoltleten In de kl" 1

lof 2
1
lof 2
1

Krachtig leren: oriëntatie op de wereld 1 of 2

lof 2

3
3
3
4

Krachtig leren: creatieve kinderen (MV, NE)
lof 2
Kt.achti le.t'l!:n: oriëntatie op de wicrcldlof 2

Krachtig leren: mondiale kinderen (MM, WT, NE, FR}

lof 2
1of2

Krachtig !,oren: onderzoekende kinderen (Wts, WTJ

Stage: accent op binnenklasdifferentiatie

Lol2
laf l

l

18

POP
Wcrlp!ekHtren ln de \Jis l
Werkolt:lurren in de- �lö 2
Staire: act.t!'ft\ op lff. Id.as
Ft;M
Muzrs:ch'l!l vnrdi1:1hedcn
Kr.l.Chtiit lt:fe:n.: lkNlm.elijtco. opvoeding
Ktöld\tiir leren: muzîid'ir vottnlnsr
Kra.chtio leren: Htde.l'Uu\ds lof 2
Knch.tig l�n.: orihlt111c: op de wereld 1 of 2
Kt,1,r;hdai leren: wk.kunde 1 of 2
Slf"'lulCt!lln op te nemen met ot ecf'I eredit bi! ha.;ild hebben voor
Wctk.ol�klf!ren: b1n.nenJbid.iff1irenU�llt-

1
1
2
2
2
1
1
2
lof 2
.1 of 2
laf 2
1

3
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
6

COMBI-GIT
:studcmttit dle een tekort beh..alden voor �n opleidingsondHdeel kunnen zich in bepaalde Ct'llallen inschrijven met een COMBI-GIT, Dit geïndividualiseerd traject (GIT) laatje toe om éen opleidingsonderdeel te hernemen
en bovendien In te schrijven voor alle opleidingsonderdelen uit de daaropvolgende hogere trajectschijf. Zo kan Je Je cplekting zender studieduurver1enging verderzetten Of een combi-GIT mogelijk Is, hangt af van het soort
en het a111nlal opk.Jdinpond1mSokln WMl'VOOt � ttn tekort behaalde.
Een ccmbi·GIT is enkel mogelijk In� van de volgende drie gevallen:
• je behaalde voer alle cpleidinponderdelen uit de lagere trajectschijf een credit behaHe voer 'POP' ;
� je behaalde voor alle opfeidlngsonderdeten Wt de lagere tra)ectschljf een credit behaHe voor 1 op!Mngsonderdeel Krachtig le:fen ;
� Je behaalde voor alle opleidlngscnderdelen uit de lagere trajectschijf een credit behaHe voor één opleidingsonderdeel en het gaat daarbij niet om Stage 11 CHcd WPL in de klas mag wel als combi-GIT)
In de andere gevallen gelden de volgtijdelijkheidsregels zoals de tabel ze hierb011en vermeldt en kan de student bij tekorten voor olods uit de eerste trajectschijf niet inschrijven "oer alle olods uit de tweede trajectschijf.

Volgtijdelijkheidstabel 3e Educatieve bachelor voor lager onderwijs AJ 2019-2020

Zorgbeleid
Werltplekleren: inspelen op onderwijsbehoeften

Ktitehl.ia ft(ll.n; CCH1llnuum in de basisschool

I
I

Wer..l:p�euen: binnenklasdifferentrarN!!

Xrxhtl1 leren 8: focus a:ed�fferent.te:,d� doc�n tn wtrkvormen

Slf'l'lultai!n op te nemen met of een credit verworven hebben
voor l.cu1b11deW

�M"nuh-aan op te nemen met Zorabelt:ld or een credit verworven hebben
YOOl"2ot•-tinuOm toeHut:n

j

J

j 1s I

s.tmalmn op te nemen met niet-confessionele zedenleer: theorie of een
a,:-d1t hebben voor dit olod
60 credits afgewerkt in MT 1

Niet-confessionele zedenleer: praktijk

Sirnulta,;ir, op te ntn'lil'n me, nlel<anl11t:UJ01u!le .iedenlter. pt1�tljk or ràn
aitdrl ht!.b-ben YOOr dit olod
6D 01!!dl1s �l'tewc:r1ct ln MT l
l50 credits .iih!ewerkt in MT 1

Keuzeopleidingsonderdee\ buiten dl! op\l!idîng:
Ondememen

60 aedltJ afitewttb î('I Ml l

Studium aenl!rale
Interprofessioneel werken
Opleidingsonderdeel buiten de opleiding AUGent

6DutcUtsaJ,:ewt1kl in MT 1

Inclusie verbindt
VerdN!ping leergebiedoverschrijdend werken

60 Cfrdil'i a·ft�wetkt in MT 1
60 credits iillh!:ewukt in MT 1
60 credits afgewerkt in MT 1

Keuzestage

ISI.QI.!! aro!nt op blnnenkJ1mhfJerentlJI.Je

1 11 r

21

I

J

1 18

Stae:e: accent op binnenklasdifferentiatie
60 cteditt •fl.�rkt in MT 1
60 credits af2ewerkt in MT 1
!60 credits afgewerkt in MT 1

I J 1 18

credits verwornn hebben in MTl en MT2 van de opleiding PBA Lager onderwijs

18

18

..,,H�: Ka-nl op binnenkLndiffere-ntiiliJe

Wtc'tplckirnn; binnenldasdifferentiatie

�te leren: portM:iperi!nd• en medlawfJte kinderen

iS1multaan op te nemen met niet-confessionele zedenleer: theorie of een credit
/lebben voor dit olod
ffjO credits afgewerkt in MT 1
�1nwll�n op te nemen met niet-confessionele zedenleer: praktijk of een credit
.htbbll!n IIOOr dit olod
,o credits 1ir,twl!rt:1 in MT 1
60 a"1U aftew111kt in MT 1
&O credits -1°1'.twertt in MT 1
160 credi.ts 1ft:tti1rtrb in MT 1
in MT 1
lliO credits af..
liO credits afeewerk.t in MT 1
60 credits afgewerkt in MT 1

-....m

99 cr�its wtwon111.n hebt>Hi � Mn en MT'2: van de opkld.ini: PBA Lager
ndcMi•h-

Bachelorproef

--

J

J

keuze.module (9 SP te kiezen met max.. 3 SP uit
'keuzeopleidingsonderdeel buiten de opleiding)
Niet-confessionele zedenleer: theorie

Stiillee: werken vanuit het zorecontinuüm

kracht11 leren 9: focus ctdfffer&ntlaerde leerinhouden en •vt111lu.at1�

2
2-

�imulta.a:n op te nemen met of een credit verwoNen hebben voor
1Wc.rkp.lûl1u•n: inspelen op onderwijsbehoeften

6
6

Kl'xhtla lC!�n 10: focus leer- l!n ontw11r.blln"l,ik�kn ondenoeke_n

SU'l'lul_ta.;if'I op te nemen met Wericplekleren: inspelen op
On.dll!twljlla!hoeft,n of een credit verworven hebben voor ICriillchtig leren
t).: focus ondi!rwijsbehoeft.es in kaart brengl!n en voor Krachtig leren 14:
focuf: een antwoord bieden op onderwijsbehoeftes

1

4+8

51ude.nt1n die el!n tekort behaalden voor êén of twee opleidinesonderdelen kunnen zich in bepaakie gevallen inschrijven met een COMBI-GIT. Dit ieïndividualiseerd traject!GIT) laat de student toe om éën of twee opleidingsonderdelen te
hetntllM"n en bovendien in te schrijven voor alle opleidingsonderdelen uit de daaropvol2ende hoeere trajectschijf. Zo kunnen studenten hun 5tudies in het academiejaar daarop opnieuw in een modeltraject verderzetten. Of een combi-GIT mogelijk
ii. hangt af van het soort en het aantal opleidingsonderdelen waarvoor de student een tekort heeh: behaald.
&n combi-GIT is enkel mogelijk in eén van de drie volgende ievallen:
� indien de student voor alle opleidingsonderdelen uit de lagere trajectschijf een credit behaalde, behalve voor het opleidingsonderdeel 'POP';
�indien de student voor alle opleidingsonderdelen uit de lagere trajectschijf een credit behaalde, behalve voor 1 opleidingsonderdeel Krachtig leren;
•Indien de student voor alle opleidin&sonderdelen uit de lagere trajectschijf een credit behaalde, behalve voor 1 opleidingsonderdeel, en het gaat daarbij niet om Stage.
ln de Md.e,e iev.illen 1.eJd.u de �dde.Jljkhc-khtecds: io1kde tabtl r.. l\lcrbo!r('tl wirmvdL

ijdelijkheid 2 e PBA Secundair Onderwijs: AV AJ 2019-2020
De leraar als taalleraar

1

3

Er staan als leraar

1

3

Diverse en krachtige leeromgevingen

1

5

Algemene didactiek 1
Algemene didactiek 2

1
2

3
3

Onderwijsvak X3

1

8

Onderwijsvak Y3

1

8

Onderwijsvak Xl

1

9

Onderwijsvak X2

2

7

Onderwijsvak Y1

1

9

Onderwijsvak Y2

2

7

1

3

De leraar in interactie

2

3

Er staan als leraar

Assistent in diverse contexten

2

5

(Be)grijp onderwijs
Praktijk 1: exploreren OF Praktijk 1: assisteren

1

3

1/2

3/4

Onderwijsvak (Xl + X2) OF (Yl + Y2)

1+2

9+7

Onderzoek binnen leerdomeinen

2

3

2

3

1+2

9+7

Onderwijsvak Xl

1

9

Onderwijsvak X2

2

7

Onderwijsvak Yl

1

9

Onderwijsvak Y2

2

7

simultaan te volgen met: Diverse en krachtige leeromgevingen

1

3

Praktijk 1: exploreren
praktijk 1: assisteren

1
2

4

E

De leraar@ 21
Onderwijsvak (Xl + X2) OF (Yl + Y2)
Let wel: wanneer slechts voor onderwijsvak X geslaagd dan kan enkel
het onderzoekslabo van het leerdomein worden opgenomen waartoe
onderwijsvak X behoort.

Onderwijsvak X4

2

2

Onderwijsvak Y4

J

Praktijk 2: vakleraar X worden

Praktijk 2: vakleraar Y worden

J

!Individueel ontwikkelingstraject 2
D,·

5

5

6

6

3

Onderwijsvak Xl

1

9

Onderwijsvak X2

2

7

simultaan te volgen met: Diverse en krachtige leeromgevingen

1

Praktijk 1: exploreren

1

5
3
4

Praktijk 1: assisteren

2

Onderwijsvak Y1

1

9

Onderwijsvak Y2

2

7

3 !Individueel ontwikkelingstraject 1

5tudent kan gg_en Qlo_cJ_s opneme>n uit een hogerP traiectschl)f 1nd1pn

hl)

voor 11, 0 1

GEH_EEL

3
vdn

d.-

volg"nd.- olods �t behaald.-:

Er staan als leraar
Praktijk 1: exploreren of Praktijk 1: assisteren
Individueel ontwikkelingstraject 1
(Onderwijsvak Xl en onderwijsvak X2) of (Onderwijsvak Y1 en onderwijsvak Y2)
Algemene didactiek 1 of 2
Een COMBI-GIT is een geïndividualiseerd traject (GIT) dat de student toelaat om één opleidingsonderdeel te hernemen en bovendien in te
schrijven voor alle opleidingsonderdelen uit de daaropvolgende hogere trajectschijf. Zo kunnen studenten in het daaropvolgende academiejaar
hun opleiding in een modeltraject verderzetten. Een COMBI-GIT is enkel mogelijk indien de student voor alle opleidingsonderdelen uit de lagere
trajectschijf een credit behaalde op één opleidingsonderdeel na en het gaat hierbij niet om praktijk, werkplekleren of een onderwijsvak.

Vol i dell kheld 2• PBA Secundair Onderwl s: LO BR AJ 2019-2020
Oe knar ah IHkler.ur
Diverse en krachtige leeromgevingen
lichametijke opvoeding: sportmethodiek en didactiek 2: indivlduele
Jporten

4

lichamelijke opvoeding: sportmethodiek en didactiek 2: doel- en
lerugslagsporten

3

Uchamelijke opvoeding: sportmethodiek en didactiek 1
Lichamelijke opvoeding: individuele sporten 2

Lichamelijke opvoeding: doel- en terugslagsporten 1

Lichaml!lijke opvoeding: doel· en terugslagsporten 2

Lichamelljke opvoeding: sportmethodiek en didactiek 1

Bewegingsrecreatie: fitnessinstructor

De leraar in interactie
Assistent in diverse contexten

S

1

(Beluilo onderwi"s en
Praktijk 1: WPL exploreren of Praktijk 1: WPL assisteren' en
(Uchamelijh opvoeding: da.l- en teru9slagsPOrten 1 en

3

1/2

3/4

1+2

9+7

Lichamelijke op�lng: Individuele sporten 1 en
lichamelijke opVMCl/ng: sl)Oftmethodlek en didactiek l en
Lichamell/ke opvoedlna: doel- en teruQSlagsporten Zen

ljchameltlke QPW)ed/na: Individuele sporten 2'}
OF
(Bewegingsrecreatie: /jtnf!SS basis en

�wegingsrecreatie: recreatieVI! sparten en
Bewe,ilngscrureatle: pt en aezond en

3

llch"molli'."oP"oO'dlns: verdieping doel- en terugslassporten
Ud!i.1mefiljl(e OfM't!dJn1! verdieping individuele sporten
B@wegmgsrecreat1e: verdi@pmg fitness

1

1

2
2

1
1

� wanneer slechts voor onderwijsvak X geslaagd, kan
enkel het onderzoekslabo van het leerdomein worden
opscnomtn wurtot ond,rw+js�li )C bchocm.

3 fUtri.tmtllik:t opvotdln1; doel- en to1uur,1iport1f'l 1
II.Jic.hlmieUi�e- oovotdinar dotl· en itrunl11•spor,m 2

3 IUch.1indlj!l.e opYiud1r,t! lnd�uele ,po11ien t
IUt.h•me��e- op1,10t!'dln1: lnd�uele QKttten 2
3

Praktijk 2: WPL LO

De leraar@21E

Onderwijsvak (Xl + X2) OF (Vl + Y2)

6

Bl!Wf'&,lrijlll!OH �fil!.1119..U.bHÎS

1

1
1

1

1
2
1
2

I 3
1 3
I 3
I 4

Btwtcln,autc:tHlJt: ri, •"' lt.lOl'.'ld

simultaan te volgen met Diverse en krachtige leeromg@vingen

PraktHk 1: WPL exploreren

Praktijk 1: WPL assisteren
Lichamelljke opvoeding: doel- en terugslagsporten 1
LichameUJke opvoeding: indi\1iduele sporten 1

Lichamelijke opvoeding: sportmethodiek en didactiek 1 en
LichamellJke opvoeding: doel- en terugslagsporten 2

Praktijk 2: WPL BR

6

,imultaan te volgen met: Diverse en krachtige leeromgevingen
Praktlik 1: WPL exploreren

Praktllk 1: WPL assisteren
8ewegingsrecreatie: fitness basis

Bewegingsrecreatie: recreatieve sporten
8ewe1lnq,srecreatie: outdoor educator
8ewegingscrecreatie: fit en gezond

I

8ewe!f.in&screcreatie: outdoor explorer
J

I

J

(Jt' \luilrr11 •,1•1 ri;,.-rri ulu,I\ 111mt'1••f'll uil f'l'II 11P�rr,• 1• ,.,., ,..._i.11l 1,1ol1"11 1111 vn,11 hf'I l,111! tl ....111 111' 0,11,:,..,,lf' "' 11h ("'"" t ,r,1,1 llrl,., ullr

Er staan als leraar

Praktiilc 1: WPL exoloreren of Praktilk 1: WPL assisteren
Alnmt:ntt d1d1c.llck l of 2
(UchamellJke opvoeding: doel- en terugslagsporten 1
UchamellJke opvoeding: Individuele sportem 1

Lichamelijke opvoeding: sportmethodiek en didactiek 1
UchameHJke opvoeding: doel- en terugslagsporten 2
lichamelljke opvoeding: lndlvlduele sporten 2)
OF

(Bewegingsrecreatie: fitness basis
Bewegingsrecreatie: recreatieve sporten
81!:wt1ln.preu11".1lle:oludaor''•duu1or
Bewegingsrecreatie: fit en gezond
Bewe11,lnisrecreatle: touwtechnleken\

Een COMBI-GIT is een geïndividualiseerd traject (GIT) dat de student toelaat om één opleidingsonderdeel te hernemen uit de lagere trajectschijf en bovendien in
te schrijven voor alle opleidlngsonderdelen uit de daaropvolgende hogere trajectschijf Zo kunnen studenten In het daaropvolgende academiejaar hun opleiding
In een modeltraject verderzetten. Een COMBI-GIT is enkel mogelljk indien de student voor alle opleidingsonderdelen uit de lagere trajectschijf een credit behaalde
op l!én opleidln1sonderdeel na en het gaat hierbij niet om O'tkUt!I (wgt!i;pJ,g:11:k,:gn)of om een onderwijsvak zoals Lichamelijke opvoeding: doel- en
terugslagsporten 1/indlviduele sporten 1/sportmethodlek en didactiek 1/ doel- en terugslagsporten 2/ indivlduele sporten 2; Bewegingsrecreatie: fitness basis/
recreatieve sporten/ outdoor educator/fit en gezond/ touwtechnieken.

s

Vakoverschrijdend & projectmatig werken

1

3

Diverse en krachtige leeromgeving

Samen school maken

1

7

De leraar in interactie
Diverse en krachtige leeromgeving

2
1

3
5

Onderwijsvak X5

1

7

Onderwïsvak X3
Onderwijsvak X4

1
2

8
5

Onderwijsvak VS

1

7

Onderwi"svak Y3
Onderwijsvak Y4

1
2

8
5

Keuzemodule:
Interdisciplinair werk
Opleidingsonderdeel buiten de opleiding
Studium Generale
Ondernemen

3

110 credits verworven hebben uit MT 1 en MT 2

1
1/2/J
J
1/2

Thematische uitdieping:
CL/L
Freinetpedogogie in Gent
Maatschappelijke vorming
Educatie voor duurzame ontwikkeling
Deeltijds kunstonderwijs
STEM

1

3

100 credits verworven hebben uit MT l en MT 2

Bachelorproef

2

6

Onderzoek binnen leerdomeinen
'Onderwijsvak X3 + X4' OF 'onderwijsvak Y3 + Y4'
Praktijk 2: vakleraar X worden' OF 'Praktijk 2: vakleraar Y worden'
Assistent in diverse contexten

2
1+2
J
2

3
8+5
6
5

Praktijk 3: beginnend leraar zijn

2

16

Assistent in diverse contexten
Onderwljsvak 'X3 + X4' + 'V3+Y4

2
1+2
J
J

5
8+5' EN 8+5
6

2
1+2
J

5
8+5

Praktijk 2: vakleraar X worden
Praktijk 2: vakleraar Y worden
Praktijk 3: leraar zijn in diverse contexten

2

5

Assistent In diverse contexten
Onderwijsvak 'X3 + X4' OF Y3 + V4
Praktijk 2: vakleraar X worden OF Praktijk 2: vakleraar Y worden

Individueel ontwikkelingstraject 3

3

Individueel ontwikkelingstraject 2

6

6

3

Een COMBI-GITis een geïndividualiseerd traject (GIT) dat de studènt toelaat om �én opleldlngsonderdeel te hernemen en bovendien In te schrijven voor allo opleldingsonderdclen uit
de daaropvolgende hogere trajectschijf. Zo kunnen studenten 1n het daaropvolgende academiejaar hun opleidlng in een modeltraject verderzetten. Een COMBI-GIT is enkel mogellJk
Indien de student voor alle opleidingsonderdelen uit de lagere trajectschijf een credit behaalde op êBn opleldlnssonderdeel na en het gaat hierbij niet om praktijk of een
ondl!rwlfsval<.

Samen school maken

Oa lerau In interactie

(ucJi�mel1Jke opvoe:dlng: w1temfe1y

4 ltkhamenpc;e opvMding: verdleplnR ,ndMcfuele. .spanen

Lichametl]ke opvoeding: speclalfsatie in de sport

Uchamel ke opvoedln ! verdfftpln1 d.oei· en teru1slil11s orten
Uchamel k:e opvoedl'la: vttdl•plng lndMduelè .sp0neo

IBf!:wf!gfng.srecr'ealk!: 1.pe.dalls.atle recreatieve spanen

J 4 lkwegina.uecriltlt: vetdieplngrecreatieve spurt.en

Bewegingsrecreatie: event management
keuze module:
Interdisciplinair werk
International trends in sports
Opleidlngsonderdee/ buiten de opleiding
Studium Generale
Ondernemen
Thematische uitdieping:

a,r

Fr�lrw:r�duoogk In Genr
Maatschappelijke wrmlna
Educatie voor duurzame ontwikkeling
Pi!/'$Otttll trainer

Outdoor Guide

lkhameU ke op;ve>t!ding: verdieping doel- en terugslagsporten
Bewealnprl!ctr!1Ue; verdleplna rect�lfcvc s nen
l
l
1/2/J
J
1/2
l
l
l
l
l

J

3

110 credits verworven hebben uit MT 1 en MT 2

3
3
3
3
3

100 credlt:i: vcrworv11n hebbtln Uil MT 1 e.n MT 2
100 credits. verNotvc:in hebben
uit MT 1 en MT 2
.
100 ctedlu Vorworv•• hcl>t..n uit MT I en MT 2
100 credits verworven hebben uit MT 1 en MT 2
100 ue-ditJ v�JWOrven hebben uh: MT 1 en MT 2
Bewegingsrecreatie: fitness basis
8eweg/ngsrecreatie: recreatieve sporten
Bewegingsrecreatie: educator
Bewegingsrecreatie: fit en gezond
Bewegingsrecreatie: outdoor explorer
Bewegln11srecreatle: fitnessinstructor
Bewe1lngsrecreatie: outdoor assistant eulde
Bewegingsrecreatie: verdieping fitness
Bewegingsrecreatie: verdieping recreatieve sporten en
Praktijk 2: WPL BR
Attest instructeur B ntness personal trainer
Praktijk 2: WPL BR
BeweglflAsretfHtla: ou1door edüato,
Bewcglngsr�creatle; ou1door to:Ji;plott!ir
Beweginasrecreatie: outdoor assistant gulde
120 credits verworven hebben uit MTl en MT2

3

Instructeur B sporttakgericht

2

3

Bachelorproef

2

6

iichamelljke opvoeding: sportmethod�k en didactiek 2 en
Lkllamtl/jke opvoedlrt9: �rdrdlglngs· en contactsporten en
Llchamell}ke opvoeding: �rdiepfna doel- en terugslagsporten en
LlcMm•tJJt• op....,.,dlna:vordlapfnQ fmJlllldutJ• fpcrt,n on
OF
84-wtglftfllt«Feotk:jïtness"lnttnJclor en
Bewegfnr,srscreatle: outáoor animator en
Bewegfngsrecreatie: verdieping fitness en
&:w�oln9irtcrtt0lle: vetdlepfnp recr�otlt:w sporttn
.
Onden.oek binnen leerdomeinen

PraktUk 2: WPL LO' of'f'raktljk 2: WPL BR'
Assistent in diverse contexten
Praktijk 3: WPL l en Praktijk 3: WPL 2

ltndMdueel cntw1kktlfna;str0Jact 3

1+2

9+12 Assistent in diverse contexten
l1chameil}ke opvoeding: sportmethodiek en didactiek 2
lfchamer/Jke opvoedtn1: verdedfg1'ngs· en contactsporten
lichamelijke opvoeding: verdieping doel· en terugslagsporten
lKhamellj� opvoedfn1: verdiepfng individuele sporten
Bewegingsrecreatie: fitnessinstructor
BoweaingsrccreaUC!: outdoor_�nlmator
Bewegingsrecreatie: verdieping fitness
Bewegingsrecreatie: verdieping recreatieve sporten
Praktijk 2: WPL LO
Praktijk 2: WPL BR

l
l
l
2
2
l
l
2
2
J
J

l

2

l

3
3

3
4
3
4
3
3
3
6
6

3
3
3

1
1
2
2

4

l
1
2
2
2

4

)

2
2
l
1

2
2
l
l
2
2
J
J

3
3
3

3
3

3
3
6
s

s
4
3
3
3
4
3
3
3
6

6

ilndMduoel ontwlkkolloa•t.-.jort 2

f�n COMBl·GIT is een plndMdu1Jileerd u,1ut {GIT) dit d� nudtnl lotllll om èén op�dlnpondetd�tl te hetn.,.,..,n en bovendlffl ln te schrijven voor alle opleidingsonderdell!n uil d11
d•11rc,pvoi,tnde, hogere trajectschijf. Zo kunnen studenten in het daaropvolgende academiejaar hun opleidini in een modeltraject verderzetten. Een COMBI-GIT is enkel mo1ellJk Indien de
itudimt voor alle opleidingsonderdelen uit de lagere trajectschijf een credit behaalde op één opleldln1sonderdHI na en het gaat hierbljni.g! om pi11kJ'llt [Wfflpl,eld,r(IQ)

Volgtijdelijkheid verkort traject educatieve bachelor in het secundair onderwijs: AJ 2019-2020
OLOD BOSO: verkort traject
De leraar als ontwerper
IPraktijk: professioneel ontwikkelen*

SP

vereist credit OLOD BOSO: verkort traject

SP

4

simultaan te volgen met: Krachtig leren: vakdidactisch atelier 1

4

5

lsimultaan te volgen met: Krachtig leren: vakdidactisch atelier 1

4

Praktijk: professioneel handelen 1 OF

Praktijk: professioneel handelen 2 OF

9
3

Praktijk: professioneel ontwikkelen

Krachtig leren: vakdidactisch atelier 2*

4

simultaan te volgen met: Praktijk: professioneel handelen 1 OF

Praktijk: onderzoekend handelen in het onderwijs

3

simultaan te volgen met: Praktijk: professioneel handelen 1 OF

Praktijk: professioneel handelen 2

Praktijk: professioneel handelen 2

* maatregel voor studenten die het verkort traject van de educatieve bachelor in het secundair onderwijs in één jaar volgen (=intensief traject).

3

3
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EDUCATIEVE GRADUAATSOPLEIDING
Volgtijdelijkheid EDUGRA

EDDrie trajecten in de Educatieve graduaatsopleiding
Deze opleiding omvat 90 studiepunten. Ze kunnen op verschillende manieren volbracht worden:
- Het STANDAARDTRAJECT. De student volgt 2x per week een avond of halve dag les en behaalt zo
het diploma op 2,5 à 3 jaar.
- Het INTENSIEF TRAJECT is een versneld studietraject (niet combineerbaar met job). De student volgt
les op 2 vaste weekdagen overdag en behaalt op deze manier het diploma op anderhalf jaar.
- Het LIO-TRAJECT (leraar in opleiding) is een specifiek traject voor diegenen die reeds in onderwijs
lesgeven. Zij kunnen de praktijkvakken volbrengen op hun eigen werkplek. Het LIO-traject duurt 2 jaar.

1. Volgtijdelijkheid in het standaardtraject

Standaardtraject

•
•
•

Taalvaardigheid 6 stp
ICT in het onderwijs 6 stp
Onderwijs en maatschappij 3 stp

Semester 2

•
•
•
•

Algemene didactiek 5 stp
Digitale didactiek 3 stp
Communicatievaardigheden 3 stp
Leerlingenbegeleiding 1 3 stp

Semester 3

•
•
•

Vakdidactische oefeningen 1 6 stp
Vakdidactiek 6 stp
Differentiatie en taal 3 stp

Semester 4*

•
•
•

Stage 1 9 stp
Praktijkonderzoek 3 stp
Onderwijsorganisatie en -beleid 3 stp

Semester 5*

•
•
•

Vakdidactische oefeningen 2 6 stp
Klasmanagement 5 stp
Leerlingenbegeleiding 2 5 stp

Semester 6

•
•

Stage 2 12 stp
Intervisie en onderwijsthema's 3 stp

Semester 1

* Opmerking: de didactische vakken (Stage 1 en Vakdidactische oefeningen 2) van semester 4 en 5
kunnen samen in één semester afgewerkt worden indien gewenst. Op deze manier is het mogelijk het
studietraject in 5 semesters (of in 2,5 jaar) af te werken.
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Volgtijdelijkheid EDUGRA

Door de modulaire opbouw en het semestersysteem kent de educatieve graduaatsopleiding een grote
flexibiliteit. Elk opleidingsonderdeel heeft een duurtijd van één semester en kan als afzonderlijke entiteit
afgewerkt worden (behalve de opleidingsonderdelen Stage 2 en Intervisie en onderwijsthema's die
samen opgenomen worden). Studenten die de ruimte hebben om meer studiepunten op te nemen dan
het standaardtraject voorziet, kunnen extra opleidingsonderdelen opnemen per semester, mits zij
rekening houden met de hieronder gestelde voorwaarden qua volgtijdelijkheid.
Niettegenstaande de grote flexibiliteit moet -om de geleidelijkheid van het leren te waarborgen- de
volgtijdelijkheid van didactische modules (opleidingsonderdelen binnen de leerlijn (vak)didactiek)
gerespecteerd worden. Het betreft de volgtijdelijkheid van Algemene didactiek, over Vakdidactische
oefeningen 1, naar Stage 1 en Vakdidactische oefeningen 2, en uiteindelijk Stage 2 (zie tabel 4).
Om de versterking en ondersteuning van de instroom waar te maken en de studenten (met een
vooropleiding van maximaal een diploma of getuigschrift secundair onderwijs) vlotter de opleiding te
laten doorlopen, wordt ook volgtijdelijkheid ingebouwd tussen de opleidingsonderdelen Taalvaardigheid,
Communicatievaardigheden en Algemene didactiek en tussen ICT in het onderwijs, Digitale didactiek
en Algemene didactiek.
Ook de overige opleidingsonderdelen kennen een logische volgorde binnen het modeltraject, al wordt
daar geen strikte volgtijdelijkheid afgedwongen.

Volgtijdelijkheid

in het standaardtraject
van de educatieve graduaatsopleiding

opleidingsonderdeel

I stp I vereist credit opleidingsonderdeel

I stp

Communicatievaardigheden

3

Taalvaardigheid

6

Digitale didactiek

3

ICT in het onderwijs

6

Algemene didactiek

5

Taalvaardigheid

6

Vakdidactische oefeningen 1

6

! Stage 1
Vakdidactische oefeningen 2
j Stage 2

ICT in het onderwijs

6

Algemene didactiek

5

9 j Vakdidactische oefeningen 1

6

Stage 1

9

12 j Stage 1

9

6

De opleidingsonderdelen Stage 2 (12 stp) en Intervisie en onderwijsthema's (3 stp) dienen simultaan
opgenomen te worden.
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Volgtijdelijkheid EDUGRA

2. Volgtijdelijkheid in het intensief traject

Intensief traject
(Het aantal studiepunten per opleidingsonderdeel is hetzelfde als in het standaardtraject.)
Semester 1

Semester 2

Semester 3

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Algemene didactiek
Vakdidactische oefeningen 1
Taalvaardigheid
ICT in het onderwijs
Onderwijs en maatschappij
Leerlingenbegeleiding 1
Stage 1
Vakdidactiek
Digitale didactiek
Communicatievaardigheden
Differentiatie en taal
Klasmanagement
Praktijkonderzoek
Vakdidactische oefeningen 2
Leerlingenbegeleiding 2
Onderwijsorganisatie en -beleid
Stage 2
Intervisie en onderwijsthema's

Het gegeven dat in het intensief traject meer modules tegelijkertijd (per semester) opgenomen moeten
worden (in vergelijking met het standaardtraject), heeft implicaties voor de volgtijdelijkheid binnen het
intensief traject.

Volgtijdelijkheid

in het intensief traject

opleidingsonderdeel

!

I

I stp I vereist credit opleidingsonderdeel

I stp

Communicatievaardigheden

3

Digitale didactiek

3

Stage 1

9

Algemene didactiek
Vakdidactische oefenin en 1

5
6

Vakdidactische oefeningen 2

6

Stage 1

9

Stage 2

12

Stage 1

9

l

I

Taalvaardigheid
icr in het onderwijs

6
6

De opleidingsonderdelen Stage 2 (12 stp) en Intervisie en onderwijsthema's (3 stp) dienen simultaan
opgenomen te worden.
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3. Volgtijdelijkheid in het LIO-traject

Semester 1

Semester 2

Semester 3
LI01

Semester 4
LI02

•
•
•
•
•
•
•
•

het LIO-traject (Leraar in opleiding)
(LIO-gedeelte wordt aangegeven in blauw)

1•

•
•
•

1•
•
•

Taalvaardigheid 6 stp
ICT in het onderwijs 6 stp
Onderwijs en maatschappij 3 stp
Algemene didactiek 5 stp
Digitale didactiek 3 stp
Communicatievaardigheden 3 stp
Leerlingenbegeleiding 1 3 stp
L/01 10 stp
Intervisie L/0 en onderwijsthema's 3 stp
Vakdidactische oefeningen 1 6 stp
Differentiatie en taal 3 stp
Vakdidactiek 6 stp
L/02 20 stp
Klasmanagement 5 stp
Leerlingenbegeleiding 2 5 stp
Onderwijsorganisatie en -beleid 3 stp

Volgtijdelijkheid in het LIO-traject
opleidingsonderdeel

I stp I vereist credit opleidingsonderdeel

1

1
I stp

Communicatievaardigheden

3

Taalvaardigheid

6

Digitale didactiek

3

ICT in het onderwijs

6

Algemene didactiek

5

Taalvaardigheid

6

ICT in het onderwijs

6

Algemene didactiek

5

I uo

1

10

I

Vakdidactische oefeningen 1

6

Algemene didactiek

5

L/0 2

20

Vakdidactische oefeningen 1
L/0 1

6
10

De opleidingsonderdelen L/01 en Intervisie L/0 en onderwijsthema's dienen simultaan opgenomen
te worden.
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Volgtijdelijkheid SLO

Drie trajecten in de SLO
Deze opleiding omvat 60 studiepunten. Ze kunnen op verschillende manieren volbracht worden:
- Het STANDAARDTRAJECT. De student volgt 2x per week een avond of halve dag les en behaalt zo
het diploma op 2 jaar.
- Het INTENSIEF TRAJECT is een versneld studietraject (niet combineerbaar met job), enkel
toegankelijk voor studenten met een vooropleiding hoger onderwijs. De student volgt les op 2 vaste
weekdagen overdag en behaalt op deze manier het diploma op één jaar.
- Het LIO-TRAJECT (leraar in opleiding) is een specifiek traject voor diegenen die reeds in onderwijs
lesgeven. Zij kunnen de praktijkvakken volbrengen op hun eigen werkplek. Het LIO-traject duurt
anderhalf tot twee jaar.
1. Vol ti"delïkheid in het standaardtra"ect

Standaardtraject SLO op 2 jaar
'

didactische modules

•

Algemene didactiek

•
•

ICT in het onderwijs
Onderwijspsychologie*

•
•

Valkdlldactische oef. 1
Vak61dad\1sdiie sttidie

•
•

Co l llfliUtn lc�eve rrfl !igheden
Taialon t-�ele:n,d lesge))e111

•
•

Klasmanagement
Leerlingenbegeleiding

•
•

•

�

Vakdidactische oef. 2
Onderwijs- /
onderzoeksopdrachten

�

\rak�fdactfs.che stage

•
•

O

Onrd!erwljs e-n maatscl'ilsaif!)pif
Leraar en
\1E! r.a ntw-oo i;d e IJJJkh ed e:n

Er is een volgtijdelijkheid in de didactische modules, weergegeven door de pijlen.
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Volgtijdelijkheid SLO

2. Volgtïdelïkheid in het intensief traject

Intensief traject SLO op 1 jaar
Ondersteunde modules

didactische modules

DCl

•
•
•

Onderwijspsychologie
Communicatievaardigheden
Taalontwikkelend lesgeven

DC2
�cl m!!Blli:®115.dite ®'ef. 2
tl>nd!e�1mljs- I

•

rola!Smam�gen,ve t

Val(dlîldaciiscile stage

•

•
•
•
•

Algemene didactiek
Vakdidactische oef. 1
Vakdidactische studie
ICT in het onderwijs

•
•
•

•
•

r

oo d e<nrGSksopd\r:a�hte ra

:e.e:rl\ft{lg;e111b:e·grelreiel lng
Oilélder�l!is era r::g.aatts-cli:i&l!l)fi)llj
Lé<tl'aêlifi

.en

\le:r:a nltwröo rd e lif1)t( hèel!e

Er is een volgtijdelijkheid in de didactische modules, weergegeven door de pijlen.

3. Vol tïdelïkheid in het LIO-traject

LIO-traject SLO
DJ act/scha modules
(1../0-medules in vet aar:,g_e<Juial)

i

•

Algemene didactiek

•
•

V&f<dldac:tisdile oef. 1
Vëlkd'idactlsclle studie

i

1

1
1

-

.

•

-

--

•
•
•

•
•

•

•

•

·_

,I

1 1 1
1

- - - �-......____ -- -- �. -._ "1

ICT in het onderwijs
Onderwijspsychologie*
Onderwijs en maatschappij

C&mmll:lml�cadbireMaa 11.dllcgflite:elien

T.aa.lo�m!ko'k!elencl 1e:S:§e<\$'.eJrn

IL:er,;a'ar en

Y�ei�tw�e�rJt��etit

�-�-•
•
•

Vakdidactische oef. 2
Onderwijs- /
onderzoeksopdrachten
Vakdidactische stage

•
•

Klasmanagement
Leerlingenbegeleiding

Er is een volgtijdelijkheid in de didactische modules, weergegeven door de pijlen.
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Verpleegkundig redeneren en handelen la

6 '!'_erpleegkundlg redeneren en handelen 2a
1
Verpleiigkund� redeneren en handelen 2b (na of samen met

10 Verpleegkundig redeneren en handelen 3a

�� redeneren en handelen lb

E ller�_kunctlg redeneren en handelen 2a)

10

Anatomie en fysiologie

6

,

10

Mléroblologjilen �

3

�ten�ngl

�1M!!L�-

Psychosociale ic;,rg en verpleegkundige communicatie 1

4 Psychosociale :t0r9 en verpleegkundige communicatie 2

4 Psychosoclala iorg en verpleegkundige communicatie 3

3

Maatsdlappeltk professioneel engagèrrienl 1

'3 Maatschappelijk professioneel engagement 2

4 Maatschappelijk professioneel engagement 3 (AJJ

4

Individuele en professionele ontwikkeling l (AJ)

3

,�2

� � en samarr,,,,e,tclng 3

Individuele en professionele ontwikkeling 3 (AJ)

3

Individuele en professionele ontwikkeling 1)

3 Individuele en professionele ontwikkeling 4 (AJ)

3

� �lteltszorg 1

3 lnl'ègnle lèwallteltsZörg 2

3

Individuele en professl.onele ontwikkeling 2 (AJ) (na of samen met

Wetenschappelijk redeneren en handelen l

3

4 Wetenschappelijk redeneren en handelen 2

4
BachelO(J)roef (AJ) •
Stage 3a (na of samen met verpleegkundig redeneren en

9

9 Stage 211 (na of samen met verpleegkundig redeneren 2a en 2b)

9 handelen 3a)
Sblge3b (na of samen met verpleegkundig redeneren en

9

� lb (ha of samen met �.f?! la)

9 9-31 Ina of_,,.., mat �lg redeneren 2a en 2b)

9 handelen 3a)

n

Biochem1e en biofysica

3

�

3

Stage la

60

60

witte balken = semester l of jaaropleidingsonderdeel
grijze balken = semester 2
gele balken= standaard semester 1, uitzonderlijk semester 2
groe ne balken =standaardsemester 2, uitzonderli)k semester 1
• veronderstelt de credits van alle OLODs van het tweede modeltraject
Combi-GIT: indien je 51 of meer studiepunten hebt behaald van het voorgaande modeltraject, word je toegelaten tot alle opleidingsonderdelen van het daaropvolgende modeltraject met uitzondering van stages,
wetenschappelijk redeneren en handelen en verpleegkundig redeneren en handelen.

61
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Wat Is volgtijclelUkheld?
De door de faculteit bepaalde regels inzake het geslaagd zijn voor een opleidingsonderdeel vooraleer een
student de toestemming krijgt tot inschrijving voor een ander opleidingsonderdeel.

De verplichting om binnen eenzelfde academiejaar of binnen een semester twee of meerdere
opleidingsonderdelen samen te volgen.
De VTT respecteren
Bij de opbouw van de opleidingsprogramma's werden, conform de ontwikkelde leerlijnen, de volgtijdelijkheid
en de gelijktijdigheid van opleidingsonderdelen bepaald. De student moet bij de opbouw van zijn
geïndividualiseerd studietraject deze volgtijdelijkheid en gelijktijdigheid respecteren. Bij uitzondering kan een
student bij de faculteitsraad een schriftelijke en gemotiveerde aanvraag indienen om af te wijken van de
volgtijdelijkheid en de gelijktijdigheid van de opleidingsonderdelen. Bij het verlenen van de afwijking zal de
faculteitsraad de studie-efficiëntie van de voorbije academiejaren in rekening brengen, evenals de mate dat de
afwijking de student in de mogelijkheid stelt het volledig te verwachten studietraject met een jaar te
reduceren.
Hoe de tabel lezen?
Start in de 2de kolom (2de jaar) of in de 3de kolom (3de jaar). Kijk naar een opleidingsonderdeel in bold ( =
vetgedrukte letters). Voor dat opleidingsonderdeel moet je credits behalen van de opleidingsonderdelen
tussen de 2 zwarte lijnen uit de vorige kolom. Een voorbeeld: om te kunnen inschrijven voor het
opleidingsonderdeel 'Management en samenwerking 2' (V2 = 2de kolom) moet de student credits hebben
behaald voor de volgende opleidingsonderdelen: 'Management en samenwerking l'.
Soms wordt er ook bijkomend een voorwaarde aangegeven via een voetnoot.

SJtuatla A:. 27-studle unten�el

kket en studletoela e

De student komt bij de opbouw van zijn geïndividualiseerd traject niet aan 27 studiepunten in het
jaarprogramma (studiepunten semester l en 2 samengeteld). Deze student krijgt een afwijking van de VT-GT
tabel om wel 27 studiepunten te bekomen of om 27 studiepunten te benaderen. Wanneer de student geen 27
studiepunten kan bekomen, kan die -samen met de studietrajectbegeleider- op zoek gaan naar een mogelijke
alternatieve oplossing.
ltuatle B: combi-GIT tot 69 studiepunten
De student heeft tot 9 studiepunten niet kunnen omzetten in credits om zijn lste en/of 2de en/of 3e
modeltraject af te werken. De student krijgt een afwijking van de VTT om het hoger modeltraject volledig (60
studiepunten, maar met uitzondering van de olods waarvoor er bijkomende voorwaarden zijn) op te nemen. De
afwijkingen die werden toegestaan, kunnen vervallen indien de student door een wijziging van het
jaarprogramma niet langer combi-GIT-student is. Op de aanvraag 'wijziging jaarprogramma', vermeldt de
student dat hij combi-GIT student is.
ltuatle c uitzonderlijke gevallen
De student die een gegronde reden kan voorleggen+ bewijzen om af te wijken van de tabel.� 'te weinig les',
'niet meer in de klas van mijn vrienden', ...

Verpleegkundl!iJ redeneren en handelen la

l'ftQll,,egl...,..dlgtedeneren en Nndelen "

10

Anatomie en f),;lologle

JO
3
P$ychosocl1le zorg en wrpleegkundlge communicatie

lndMduele en profes,;ionele ontwikkeling 1 (AJ)

4 Psychosoclale zorg en -,:,leegkundlge communicatie 2

3

3 Maatschappelijk professioneel ""9agement2

4

3
Individuele en professionele ontwikkeling 2 (AJ)

(na of
3 Individuele en professionele ontwikkeling 4 (AJJ

samen met individuele professioniele ontwlkkeHng 1)

Wetensch1ppelUk redeneren en handelen 1

3

4 WetMlrehappelijk redeneren en handelen 2
3 n•o
samen met Wetenschappelijk redeneren en handelen
Stage 2il (na of samen met verpleegkun <g redeneren 2a

Stage la

9 en2b)

sai;e..to (na o( samen met w,pleeglrul'lcilg ,_en2ä
en2bJ

Sbge-lb (na-of samen metcStage la)

21
Stage 3a (na of samen met verpleegkundig r-ed@neren

4

9 3a en3bl

�3b fna of samen met verpleegkundig redeneren
en3b)
Keuze-olods (4 keuzes van3SP)

3
60

60

wlne balken = semester 1 of jaarcpleldfng.sondcrd�el
grij� ball«tn = semester2
gele balken = standaard semeste 1, uitzonde,lljk
.semester2

Combi-GIT: indîen je 51 of meer studiepunten hebt behaald van het voorgaande modeltraject, word je toegelaten tot alle opleidingsonderdelen van het daaropvolgende modeltraject met uitzondering van stages,
wetenschappelijk redeneren en handelen en verpleegkundig redeneren en handelen.
• veronderstelt de credits van alle opleidingsonderdelen van de lagere modeltrajecten en na of samen op te nemen met de opleidingsonderdelen van modeltraject 4
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UITLEG VOLGTIJDELIJKHEIDSTABEL VPK (VTT)

Wat is volgtijdelijkheid?
De door de faculteit bepaalde regels inzake het geslaagd zijn voor een opleidingsonderdeel vooraleer een
student de toestemming krijgt tot inschrijving voor een ander opleidingsonderdeel.

Wat is gelijktijdigheid?
De

verplichting

om

binnen

eenzelfde

academiejaar

of

binnen

een

semester

twee

of

meerdere

opleidingsonderdelen samen te volgen.

De VTT respecteren
Bij de opbouw van de opleidingsprogramma's werden, conform de ontwikkelde leerlijnen, de volgtijdelijkheid
en de gelijktijdigheid van opleidingsonderdelen bepaald. De student moet bij de opbouw van zijn
gelndividualiseerd studietraject deze volgtijdelijkheid en gelijktijdigheid respecteren. Bij uitzondering kan een
student bij de faculteitsraad een schriftelijke en gemotiveerde aanvraag indienen om af te wijken van de
volgtijdelijkheid en de gelijktijdigheid van de opleidingsonderdelen. Bij het verlenen van de afwijking zal de
faculteitsraad de studie-efficiëntie van de voorbije academiejaren in rekening brengen, evenals de mate dat de
afwijking de student in de mogelijkheid stelt het volledig te verwachten studietraject met een jaar te
reduceren.

Hoe de tabel lezen?
de

Start in de 2

kolom (2de jaar) of in de 3

de

kolom (3de jaar). Kijk naar een opleidingsonderdeel in bold ( =

vetgedrukte letters). Voor dat opleidingsonderdeel moet je credits behalen van de opleidingsonderdelen
tussen de 2 zwarte lijnen uit de vorige kolom. Een voorbeeld: om te kunnen inschrijven voor het
opleidingsonderdeel 'Management en samenwerking 2' (V2 = 2de kolom) moet de student credits hebben
behaald voor de volgende opleidingsonderdelen: 'Management en samenwerking l'.
Soms wordt er ook bijkomend een voorwaarde aangegeven via een voetnoot.
Wanneer kan er afgeweken worden van de volgt1Jdelijkhe1d?

Situatie A: 27-studiepunten-regel (27 studiepunten is noodzakelijk voor groeipakket en studietoelage)
De student komt bij de opbouw van zijn geïndividualiseerd traject niet aan 27 studiepunten in het
jaarprogramma (studiepunten semester l en 2 samengeteld). Deze student krijgt een afwijking van de VT-GT
tabel om wel 27 studiepunten te bekomen of om 27 studiepunten te benaderen. Wanneer de student geen 27
studiepunten kan bekomen, kan die -samen met de studietraj�ctbegeleider- op zoek gaan naar een mogelijke
alternatieve oplossing.

Situatie B: combi-GIT tot 69 studiepumten
De student heeft tot 9 studiepunten niet kunnen omzetten in credits om zijn lste en/of 2de en/of 3e
modeltraject af te werken. De student krijgt een afwijking van de VTT om het hoger modeltraject volledig (60
studiepunten, maar met uitzondering van de olods waarvoor er bijkomende voorwaarden zijn) op te nemen. De ,.
afwijkingen die werden toegestaan, kunnen vervallen indien de student door een wijziging van het
jaarprogramma niet langer combi-GIT-student is. Op de aanvraag 'wijziging jaarprogramma', vermeldt de
student dat hij combi-GIT student is.

Situatie C: uitzonderlijke gevallen
De student die een gegronde reden kan voorleggen + bewijzen om af te wijken van de tabel.
'niet meer in de klas van mijn vrienden', ...

'#

'te weinig les',

Verpleegkundig redeneren en h•ndelen 2•

10

Biochemie
MHtsch•ppelijk professioneel engagement 2

4

An•tomie en fysiologie (d•g)
St•ge 3 (AJ) (d•g)

21

Jhtegrale kwmllteltlZcrg l

B•chelorproel" - brugopleidlng (AJ)
Verpleeg kundig redeneren en h•ndelen 311 - STOV
Keuzetraject

601

witte balken= semester lof jaaropleidingsonderdeei

grijze- balken = semèster 2

.-.....-

-.--,T-

-

-

• veronderstelt de credits van alle OLODs van het voorgaande modeltraject
Combi-GIT: indien je 51 of meer studiepunten hebt behaald van het voorgaande modeltraject,
word je toegelaten tot alle opleidingsonderdelen van het daaropvolgende modeltraject.

12:
10
3
52

UITLE C VOLGTIJDELUKHt IDSTABEl (VTT) BRUG

Wat Is vol!iJtUdelijkheld?
De door de faculteit bepaalde regels inzake het geslaagd zijn voor een opleidingsonderdeel vooraleer een
student de toestemming krijgt tot inschrijving voor een ander opleidingsonderdeel.
Wat Is gelijktijdlgheld?
De verplichting om binnen eenzelfde academiejaar of binnen een semester twee of meerdere
opleidingsonderdelen samen te volgen.
De VTT res�ren
Bij de opbouw van de opleidingsprogramma's werden, conform de ontwikkelde leerlijnen, de
volgtijdelijkheid en de gelijktijdigheid van opleidingsonderdelen bepaald. De student moet bij de opbouw
van zijn geïndividualiseerd studietraject deze volgtijdelijkheid en gelijktijdigheid respecteren. Bij
uitzondering kan een student bij de faculteitsraad een schriftelijke en gemotiveerde aanvraag indienen
om af te wijken van de volgtijdelijkheid en de gelijktijdigheid van de opleidingsonderdelen. Bij het
verlenen van de afwijking zal de faculteitsraad de studie-efficiëntie van de voorbije academiejaren in
rekening brengen, evenals de mate dat de afwijking de student in de mogelijkheid stelt het volledig te
verwachten studietraject met een jaar te reduceren.
Een voorwaarde wordt aangegeven via een voetnoot. Een voorbeeld: om in te kunnen schrijven voor
'bachelorproef'" moet de student alle credits behaald hebben van het voorgaande modeltraject (52).
Wanrw·er k,w, er clfqeweken worc1en ,éln de' volgîrJdPlijknP1d1

Situatie k. 27-studlepunten-regel (27 s Is noodzakel k voor groei akket en studletoel e)
De student komt bij de opbouw van zijn geïndividualiseerd traject niet aan 27 studiepunten in het
jaarprogramma (studiepunten semester l en 2 samengeteld). Deze student krijgt een afwijking
van de VIT om wel 27 studiepunten te bekomen of om 27 studiepunten te benaderen. Wanneer
de student geen 27 studiepunten kan bekomen, kan die, samen met de studietrajectbegeleider,
op zoek gaan naar een mogelijke alternatieve oplossing.

Situatie B: combl-CIT tot 69 studiepunten
De student heeft tot 9 studiepunten niet kunnen omzetten in credits om zijn lste en/of 2de
modeltraject afte werken. De student krijgt een afwijking van de VIT om het hoger modeltraject
volledig (60 studiepunten, maar met uitzondering van de olods waarvoor er bijkomende
voorwaarden zijn) op te nemen. De afwijkingen die werden toegestaan, kunnen vervallen indien
de student door een wijziging van het jaarprogramma niet langer combi-GIT-student is. Op de
aanvraag 'wijziging jaarprogramma', vermeldt de student dat hij combi-GIT student is.

De student die een gegronde reden kan voorleggen+ bewijzen om afte wijken van de tabel.� 'te
weinig les', 'niet meer in de klas van mijn vrienden', ...

--

-

Ver,o g!ra,ect 1°305 \ EPPLEEC� ,.,NDE

--

Verpleegkundig redeneren en handelen 2a (STOV)
10
Ve,pleeglq,,ndlg redeneren en handelen 2b (STOV)

10

Individuele en professionele ontwikkeling l (AJ)
3
Individuele en professionele ontwikkeling 2 (AJ)
l�rale kwallteltszol:g 1
Wetenschappelijk redeneren en handelen l

Stage 4a (STOV) (AJ)
Biochemie en biofysica
Anatomie en fysiologie
Mi� en infectiepreventl

Verpleegkundig redeneren en handelen 3a (STOV)
Verpleegkundig redeneren en handelen 3b (STOV)

-

- --

3
10 Verpleegkundig redeneren en handelen 4 (STOV)

-- --

6

,�

10

Management en samenwerklng3
Psychosociale zorg en verpleegkundlge
communiqltle 3 (STOV\ 0
Maatschappelijk professioneel engagement 3 (AJ)

3 Psychosociale zorg en verpleegkundige
communicatie 3 (STOV)•

Individuele en professionele ontwikkeling 3 (AJ)

3 Individuele en professionele ontwikkeling 4 (STOV)

3
'3 Integrale kwaliteitzorg 2
4 Wetenschappelijk redeneren en handelen 2
Wetenschappelijk redeneren en handelen 3 (na of
samen met wetenschappelijk redeneren en handelen
2\
15 Stage 4b (STOV) (AJ)
"3

-

3

4

3
4 Wetenschappelijk redeneren en handelen 4:
4 bachelorproef (STOV)•

4

9

15

6

3
Keuze-olods (4 keuzes van 3SP)
60

59

witte balken = grensdatum inschrijving 07/12
g,;fi?e balken = grensdatum inschrijving ZS".03

witte balken = semester l of jaaropleidingsonderdeel
grijze balken = semester 2
gele balken =standaard semester l, uitzonderlijk als
jaarolod mogelijk als je de dagvariant opneemt
*wie startte in 17-18 met het verkort traject, kan dit olod in het laatste semester volgen als le semester olod, wie in 18-19 of later start, zal dat olod als 2e semester olod hebben in het
2ejaar
** veronderstelt de credits van alle opleidingsonderdelen van de lagere modeltrajecten en na of samen op te nemen met de opleidingsonderdelen van het laatste modeltraject

12
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I JITLEC VOLCTIJDELIJKHEIDSTABEL vtHBOS !VTI)

Wat Is volgtijdelijkheld?
De door de faculteit bepaalde regels inzake het geslaagd zijn voor een opleidingsonderdeel
vooraleer een student de toestemming krijgt tot inschrijving voor een ander opleidingsonderdeel.

De verplichting om binnen eenzelfde academiejaar of binnen een semester twee of meerdere
opleidingsonderdelen samen te volgen.

De VIT res

e en_______

Bij de opbouw van de op e1 ingsprogramma s werden, conform de ontwikkelde leerlijnen, de
volgtijdelijkheid en de gelijktijdigheid van opleidingsonderdelen bepaald. De student moet bij de
opbouw van zijn geïndividualiseerd studietraject deze volgtijdelijkheid en gelijktijdigheid
respecteren.

Bij uitzondering kan een student bij de faculteitsraad een schriftelijke en

gemotiveerde aanvraag indienen om af te wijken van de volgtijdelijkheid en de gelijktijdigheid van
de opleidingsonderdelen. Bij het verlenen van de afwijking zal de faculteitsraad de studie
efficiëntie van de voorbije academiejaren in rekening brengen, evenals de mate dat de afwijking
de student in de mogelijkheid stelt het volledig te verwachten studietraject met een jaar te
reduceren.

Start in de 2de kolom (2de jaar) of in de 3de kolom (3de jaar). Kijk naar een opleidingsonderdeel in
bold (=vetgedrukte letters). Voor dat opleidingsonderdeel moet je credits behalen van de
opleidingsonderdelen tussen de 2 zwarte lijnen uit de vorige kolom. Een voorbeeld: om te kunnen
inschrijven voor het opleidingsonderdeel 'Stage 4b' {V2 = 2de kolom) moet de student credits
hebben behaald voor de volgende opleidingsonderdelen: 'Stage 4a'. 'De voorwaarde om
opleidingsonderdelen gelijktijdig op te nemen, wordt aangeduid met de vermelding tussen
haakjes bij een opleidingsonderdeel. Een voorbeeld: Wetenschappelijk redeneren 'en handelen 3
(na of samen met wetenschappelijk redeneren en handelen 2).

\Nar,nPP' i<an e, afgewc>kc11 wo,rlen van !lE' volqt1JdPl11khc1d1

De student komt bij de opbouw van zijn geïndividualiseerd traject niet aan 27 studiepunten in het
jaarprogramma (studiepunten semester l en 2 samengeteld). Deze student krijgt een afwijking van
de vn om wel 27 studiepunten te bekomen of om 27 studiepunten te benaderen. Wanneer de
student geen 27 studiepunten kan bekomen, kan die, samen met de studietrajectbegeleider, op
zoek gaan naar een mogelijke alternatieve oplossing.

Situatie B: ultzonderlUke gevallen
De student die een gegronde reden kan voorleggen+ bewijzen om af te wijken van de tabel.� 'te
weinig les', 'niet meer in de klas van mijn vrienden', ...
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beroepsontwikkeling
neuro-anatomle
stage 1

beroepsontwikkeling
neuro-anatomie
psychosociaal handelen
communiceren
psychosociaal handelen
beroepsgerichte basistechnieken
observeren en reflecteren
stage 1

ethisch en juridisch handelen
________
beroepsgerichte informatieverwerking

3
3

gerontologie

3

communiceren in team en met de cliënt

3

; ::;:lii)}�}�[�f{}){[}}(\)}@{)([\[)}}\ }J

c
a io
i
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. �.:�11.�t:�PV. fi:1���M �
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practicè based ergotherapie

3

beroepsontwikkeling
ergotherapie ontwikkelingsstoornissen
dlverslr, and commun!g' work

ethisch en juridisch handelen
beroepsontwikkeling
psychosociaal handelen
observeren en reflecteren
ergotherapie ontwlkkelingsstoornlssen
beroepsontwikkeling

_______ ,,__,3( ethisch en juridisch reflecteren
1
politiek redeneren
professionele verruiming: maatschappelijke dienstverlening

8 ergotherapie fysieke revalidatie
stage 2A

3

professionele verdieping ergotherapie

�:
6

integrerend ergotherapeutisch handelen en redeneren:
integratie ergotherapie ouderenzorg

stage 28

stage 1

$.1!1�::3:�:::::::::::::::::::::::::::::::::::=::··::-··· ·::.::::::..::... :-:-:::::::::::::::::::::::::::::::::.

3
3
3

omgevingsaanpassing en hulpmiddelen
ergotherapie geestelijke gezondheidszorg
gerontologie
fysrorogfe
beroepsontwikkeling

3

beroepsgerichte basistechnieken
neuro-anatomie
anatomie en analyseren van de beweging

stage 2A
stage 28
6 omgevingsaanpassing en hulpmiddelen
gerontologie

stage 1
beroepsontwikkeling

kwaliteitsvol handelen

8 integrerend ergotherapeutisch handelen en redeneren:
integratie ergotherapie fysieke revalidatie
professionele verruiming: REVA**

3
6
3 professionele verruiming: opleidingsonderdeel buiten de opleiding

beroepsgerichte Informatieverwerking
evldence based ergotherapie (na of samen met
beroepsgerichte in_formatiieverwE;rkl_rig}
stage 1
beroepsontwikkeling

ergotherapie fysieke revalidatie
diagnostisch handelen

4

3

6 Innoverend handelen
,basis van oncrememen

ondernemend handelen

diagnostisch handelen
stage 2A
stage 28
omgevingsaanpassing en hulpmiddelen

3
3

integrerend ergotherapeutisch handelen en redeneren:
integratie ergotherapie ontwikkelingsstoornissen

diagnostisch handelen
stage 2A
stage 28
omgevingsaanpassing en hulpmiddelen
ergotherapie geestelijke gezondheidszorg
gerontologie

integrerend ergotherapeutisch handelen en redeneren:
integratie ergotherapie geestelijke gezondheidszorg

communiceren in team en met de cliënt
gerontologie
ergotherapie geestelijke gezondheidszorg
ergotherapie fysieke revalidatie

interdisciplinair werken

3

ergotherapie fysieke revalidatie
kwaliteitsvol handelen

arbeidsparticipatie

3

ergotherapie geestelijke gezondheidszorg
omgevingsaanpassing en hulpmiddelen
omgevingsaanpassing en hulpmiddelen
ergotherapie fysieke revalidatie

professionele verruiming: therapeutische software
protess1one1e verruiming: stua1um generale
protess1one1e verruiming: onaernemen
P.��!>:f!��JKe: é!': .prOf�!n�n�u� :� .: "':" :.7:-:,:, 1�9 �:: ;::::=<::::=:::::=:::=:::::::=:: ·: ·:·: · :::·::: ·: ·: ·: ·: ;.3,:

ergotherapie ontwikkelingsstoornissen

60

:ouew::::::

geàiiééidé:oalk.eri: :� :rir.eiisoatüin>tJJ.!11.eri
witte balken = grensdatum Inschrijving 01/12

* op het einde van de opleiding
** voorbereidingen gaan door tijdens semester 1

ergotherapie fysieke revalidatie
stage 2A
stage 28
omgevingsaanpassing en hulpmiddelen
ergotherapie geestelijke gezondheidszorg
gerontologie
practice based ergotherapie
innoverend handelen

������o/.���f*:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :{�:
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UTTLEG VOLGTTJDELTJKHETDSTABEL (VTT)
Wal rs volqlrt(leliikher(i?
De door de faculteit bepaalde regels ¡nzake het geslaagd ¿jn voor een

een

De verplicht¡ng om

ople¡d¡ngsonderdelèn

tot

voor een

samen te volgen.

De VTT resl)eclereil

brengen, evenals de mate dat de afüüking de student in de mogelûkhe¡d stelt het volledig te veMachten studietraject met een jaar te reduceren.

Start in de

kolom (2de jaar) of in de

Concreeti hoe de tabel lezen?
kolom (3de jaao. K¡jk naar een ople¡dingsonderdeel in bold ( = vs1tr6.rkt. letters). Voor dat opleidingsonderdeel moet je cred¡ts behalen van de

beweging'.

op het e¡nde van z¡jn ople¡d¡ng zitten.
De vooMaarde om opleidingsonderdelen gel¡jktüd¡g op te nemen, wordt aangedu¡d met de vermeld¡ng tussen haakjes b¡j een ople¡dingsonderdeel.

georganiseerd worden, de witte ople¡d¡ngsonderdelen in bold zûn ople¡dingsonderdelen uit semester 1.

Deze
De student komt b¡j
opbow van z¡jn geìnd¡vidual¡seerd üaject n¡et aan 27 studiepunten ¡n het jaarprogrE¡mma (studiepunten semester 1 en
van de VTT om wel 27 stud¡epunten te bekomen of om 27 studiepunten te benaderen. De toegelaten afu,ijkingen van de volgtijdelijkheid staan h¡eronder vermeld.
Wanneer de student geen 27 studiepunten kan bekomen, kan d¡e -samen met de studietrajectbegele¡der- op zoek gaan naar een mogelijke altematieve oplossing.

De student heeft tot 9 studiepunten niet kunnen omzetten in credits om zün lste en/of 2de modeltraject afte werken. De student kijgt een añfli¡king van de VTÏ om het hoger
modeltraject volled¡g (60 stud¡epurìten) op te nemen.

S¡tuatie Ç
+
een
É'te we¡n¡g les', 'n¡et meer in de klas van mún vrienden',

om

van de

Ranqorde van toevo€qen van OLODs ¡n situatie A
Student tussen Ml I en N4Ì2
MT3: studium generale (3) of ondememen (3) ==> één van deze OLODS indien het een oplossing biedt om tot 27 stud¡epunten te komen.
MT2: lwal¡te¡tsvol handelen (3)
MT2: basis van ondernemen (3)
MT2: gerontologie (3)
MT2:
en
MT3: studium generale (3) of ondememen
MT3: eth¡sch en juridisch reflecteren (3)
MT3: arbeidspart¡c¡patie (3)

ven dere

ind¡en het een oploss¡ng

om tot

te

5 Patholog¡e
5 Farmacolog¡e €n -dynam¡e m,¡.v.

Anatoß¡. cñ fys¡oloq¡€

4
tox¡cologie

3
3

B¡ochem¡e

nutrit¡on ¡n chron¡c d¡seâse pathways
Ped¡atrie en geriatr¡e
D¡et and

3
3

foegepaste voedingsleer 2
:vidence bâsed dietetiek 1
:vidence based d¡ètebek 2

ToegepâSe voedingsleer 2

10

Levensñ¡ddelentechnologie,
addit¡even en verpakk¡n9en
Levensmiddelenleer en wetgeving
An¿toñ1e en fysroloqre
Fa ñ ¡ I ¡ a I e keu ke n teú n o I o g ¡ e
Toeqepaste chem¡e

Ev¡denc€ based diëtet¡ek 1 (nå of samen met 'toeg€pô*e voed¡ngsteer 2', 'pàtholog¡e, en
'farmacolog¡e en -dynâúie m.i.v. toxicolog¡e')
Evldcncê basld d¡åtdiêk 2 (na of aaûø ñd '5v¡d6tr@ ba$d dii¡tdiGk 1', ttoagepa*ê
vood¡ng5l€êr 2','pathologic¡ eô'farñô@logle on-dynañi€ ñJ.v. bx¡@log¡e,)

Levensmiddelentechnolog¡e¡ addibeven en verpakk¡ngen
Levensm¡ddelenleer en wetqev nq
voedingsleer 1

DiCtet¡sche
O¡ëtet¡sche

Voêd$lve¡l¡9he¡d
Toag€PåS€

l1

pãthwåys')

levensmiddelenleet en prad¡ê keukentechnologie 1
levensmiddelenleer en Drâû¡G këù kÞñ¡ê.hnô|Òô¡è 2

ç4,ora.ntfitv,.&ra!-- ..

fysi€

5

0

.

-

,. , . -.-

.,..-.- -

õ

3

Voed¡ngswãrenanalyse
3 D¡etetrsche levensmiddeienleer en prâctica keuken!echnologie I
D¡etellsche levensmrddelenleer en prôcttc¿ keuken!echnolog¡e 2

Levê¡sm¡dd€l€nmlcþb¡ologiG
Levensm¡ddelenchemte
Levensmiddelenteúnala9¡e,
add¡t¡even eñ veryakk¡ngen
Lev e n s m ¡ d d e len leer en wetg ev ¡ n g
Bialag¡e en micrôbialagie
Toegepaste voedìngsleet 7
Familiãle keukent€chnolog¡e
Cnderzôêk<ñêthÒdèñ

foegepa$e cheñi€
L.vêñçñ¡dd.lêñ.hêñ¡e

6

Fam¡l¡ale keukentechnolog¡e
leve ns mi d d el enteú n o I o g ¡ e, add ¡t¡even en

4 Diëtetische
verp¿ kki n g en

Voed¡ngswEr€nandy$

samen

levensñ¡ddelenleer en prad¡ca keukentechnologie 1 (na of

mêt 'evidence based d¡êtet¡ek 1')

Diét€tiadF l€vo3ñiddêl€nl€cr ên p.ectle kêuk€¡t€chnologl6 2 (¡ð of
Éñên md '€vld€n@ ba*d d¡ëtd¡€k t €n 2'ì
foeoooa*e sât¡*i6k

Onderzoeksñêthodên

EedraosbG¡nv¡oêd¡¡o

I

3

4
4
3
a

dâhhdbrbid.f

ñ:¡ll¡tådÞlË*rt,

2

. .,

. . . - .-

na ol sàmen met evrdence bàsed d¡étet¡ek 3 l
rsui*iek.en.irterv¡5ie I ù.ti.(oa of.s¡rÊr'f,et J*àge{}.. . . . . .
KU: üOtrvatronal rnterv¡ew¡ng ¡n health care (na of samen met ev¡óence based d¡êtet¡ek 3'
èdråosDernvloedrno

a

Kil: Interd¡sc¡pl¡na¡r werken*r* (nå of sañen fiet 'ev¡dence based d¡étet¡ek 3')
Kü: StUdrum generale
KM: Ondernemen

Oroan¡safe van

* enkel mogel jk

¡nd¡en de student n¡et rs rngeschreven voor opleidingsonderdelen

** ges aagd z!n voor ¿lLe oplerdingsonderdelen va¡ MT1
*r* qeslaaqd zijn voor âlle oÞleidinqsonderdelen van MT1 en Ml2
r*** veronderstelt de credils vên alle OLOD5 van het voorga¿nde
cuß¡ef gedrukt: ondersteun¡ng u¡t andere leeilijn

{ê OeOndh€¡dgoro ln eên lntêmaüonaal kadêr

van MT1 rñ semester 2 waàr¡n niet p€riode-qebonden wordt geevaLueerd

modeltraject en nô ol samen op te nemen met de OLODS vãn het lste semester vôn MT3

UITLEG VOLGTIJDELIJKHEIDS- & GELIJKTIJDELIJKHEIDSTABEL (VT-GT-tabel)
Wat 1s volgt1JdeliJkhe1d?

De door de faculteit bepaalde regels inzake het geslaagd zijn voor een opleidingsonderdeel vooraleer een student de toestemming krijgt tot inschrijving voor een ander opleidingsonderdeel.
Wat 1s gel1Jkt1Jd1ghe1d?

De verplichting om binnen eenzelfde academiejaar of binnen een semester twee of meerdere opleidingsonderdelen samen te volgen.
VT-GT-tabel respecteren

Bij de opbouw van de opleidingsprogramma's werden, conform de ontwikkelde leerlijnen, de volgtijdelijkheid en de gelijktijdigheid van opleidingsonderdelen bepaald. De student moet bij de opbouw van
zijn geïndividualiseerd studietraject deze volgtijdelijkheid en gelijktijdigheid respecteren. Bij uitzondering kan een student bij de faculteitsraad een schriftelijke en gemotiveerde aanvraag indienen om af
te wijken van de volgtijdelijkheid en de gelijktijdigheid van de opleidingsonderdelen. Bij het verlenen van de afwijking zal de faculteitsraad de studie-efficiëntie van de voorbije academiejaren in rekening
brengen, evenals de mate dat de afwijking de student in de mogelijkheid stelt het volledig te verwachten studietraject met een jaar te reduceren.
Concreet hoe de tabel lezen?

Start in de 2de kolom (2de jaar) of in de 3de kolom (3de jaar). Kijk naar een opleidingsonderdeel in bold ( = vetgedrukte letters). Voor dat opleidingsonderdeel moet je credits behalen van de
opleidingsonderdelen tussen de 2 zwarte lijnen uit de vorige kolom. Een voorbeeld: om te kunnen inschrijven voor het opleidingsonderdeel 'Catering m.i.v. stage' (MT2 = 2de kolom) moet de
student credits behaald hebben voor de volgende opleidingsonderdelen: Voedselveiligheid, Toegepaste fysica, Levensmiddelenmicrobiologie, Levensmiddelenchemie,
Levensmiddelentechnologie, additieven en verpakkingen, Levensmiddelenleer en wetgeving, Biologie en microbiologie, Toegepaste voedingsleer 1, Familiale keukentechnologie en Onderzoeksmethoden
Soms wordt er ook bijkomend een voorwaarde aangegeven via een voetnoot. Een voorbeeld: om te kunnen inschrijven voor de 'keuzemodule: stage voedingsindustrie*** moet de student
geslaagd zijn voor het volledige 1ste en 2e modeltraject.
De voorwaarde om opleidingsonderdelen gelijktijdig op te nemen, wordt aangeduid met de vermelding tussen haakjes bij een opleidingsonderdeel. Een voorbeeld:
diëtetische levensmiddelenleer en keukentechnologie 1 kan enkel opgenomen worden wanneer het samen met evidence based diëtetiek 1 wordt opgenomen of wanneer er
al een credit werd behaald voor evidence based diëtetiek 1.
De grijze opleidingsonderdelen in bold zijn opleidingsonderdelen uit semester 2, de gearceerde opleidingsonderdelen in bold zijn opleidingsonderdelen die zowel in semester 1 als in
semester 2 kunnen georganiseerd worden, de witte opleidingsonderdelen in bold zijn opleidingsonderdelen uit semester 1 en de diagonaal gearceerde opleidingsonderdelen zijn
'
1 Idi
d d I

.

.

Concreet wanneer kan er afgeweken worden van de tabel?

S1tuat1e A 27-studiepunten-regel (27 studiepunten is noodzakelijk voor kindergeld en studietoelage)
De student komt bij de opbouw van zijn geïndividualiseerd traject niet aan 27 studiepunten in het jaarprogramma (studiepunten semester 1 en 2 samengeteld). Deze student krijgt een
afwijking van de VT-GT-tabel om wel 27 studiepunten te bekomen of om 27 studiepunten te benaderen. De toegelaten afwijkingen van de volgtijdelijkheid staan hieronder vermeld.
Wanneer de student geen 27 studiepunten kan bekomen, kan die -samen met de studietrajectbegeleider- op zoek gaan naar een mogelijke alternatieve oplossing.
S1tuat1e B combi-GIT tot 69 studiepunten
De student heeft tot 9 studiepunten niet kunnen omzetten in credits om zijn 1ste en/of 2de modeltraject af te werken. De student krijgt een afwijking van de VT-GT-tabel om het hoger

modeltraject volledig (60 studiepunten) op te nemen.
Uitzondering: wanneer Catering m.i.v. stage moet opgenomen worden, is dit enkel mogelijk indien de student niet is ingeschreven voor opleidingsonderdelen van MT1
waarin niet periode-gebonden wordt geëvalueerd.
Uitzondering: een combi-GIT wordt niet toegestaan wanneer men voor één of meerdere van volgende opleidingsonderdelen geen credit heeft behaald: toegepaste voedingsleer 2,
evidence based diëtetiek 1 en evidence based diëtetiek 2

Situatie C u1tzonderli1ke gevallen

De student die een gegronde reden kan voorleggen en bewijzen om af te wijken van de tabel.
'# 'te weinig les', 'niet meer in de klas van mijn vrienden', ...
R,rngorde van toevoegen van ople1d1ngsonderdelen 1n s1tuat1e A

Studenl tusse11 MT1 en MT2

MT3: studium generale, ondernemen of opleidin sonderdeel buiten de opleiding
MT3: studium generale, ondernemen of opleidingsonderdeel buiten de opleiding
MT3: management, recht en beroepsethiek
MT3: pediatrie en geriatrie

Mr1

MT2

MT3

Leerresultaat- l¡¡nen (LRL)

m

i 1 ': r-.i r:

Organ¡satie van de
gezondheidszorg in een

intemationaal kader
Management, recht en
berospseth¡ek
KM: Ondememen
Profess¡oneel en teamgericht handelen
KM: Studium Generale
KM: Summer school
KM: lntêrdisc¡plina¡r werken
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ng

Basiswetenschêppen i-lv. therapeutisch handelen I (BW)

?

ppen ¡.1v. therapèutisch handelen 2 (BW2)
Ontwikkelingsdomeìnen en ontw¡kkelingsverloop

Neurogene spraak en slikstoornisse¡

ì
2

Spraakstoorn¡ssen

Neurogene spraak- en slikstootnissen

l

Basiswetenschâppen

i.lv. therapeutisch handelen

Basiswelenschappen

i.lv. therapeutisch hãndelen 2

O¡twikkel¡ngsdomêinen en ontwikkelingsverloop
Fundamentele begrjppen diagnostiek en behândeling
tsunoamentele Þegíppen oragnosqek en behêndelr¡g
Basiswetenschappen

i.f.v.

therapeutisch håndelen I

Bâsiswetenschappen

i.f.v.

therapeutisch handelen 2

Stemstoorn¡ssen
Vloe¡endhe¡dsstoornissen

Ontwikkelingsdomeinen en ontwikkelingsverloop
Aud¡ologie

Aud¡olog¡e 2 (na ofsamen met BW en BW2)

1

t

KM:

6

:oachen en interdiscipl¡nair werken*

Actuele thema's in de loqopedìe*

3

Neurogene taalstoornissen

cntwikkelingsstoor¡issen 2
Vloeiendheidsstoornissen
Stemstoornissen
Neuroqene spraak- en slikstoornissen

lnterâctiemethodieken
Stage

en ref¡ecteren I

lnterâct¡emethodieken en ref lecteren 2

l: kennismakinqsstage

Audiologie

2

Neurogenê tââlsloornissen
Neurogene spraâk en slikstoornissen

cntwikkelingsstoornissen 2
;temstoornissen
y'loeiendheidsstoornissen
Mondelinge en schriftelijke communicatie 2
Stage 2 logopedie

Beroêpsger¡chte ¡nformatíeveMerk¡ñg

3

SlêListiek en informãtietechnologie

nteracliemethodieken en reflecteren 2

[he ref lect¡ve practltioner

Staqe 2 loqoÞedie

lsamen metstage2,staqe3Aof

prâktijkgericht onderzoek

6

Stêge 2 logopedie

KdPPe¡

Le¡

r¡19 P¡dKulKger

ìc¡ìL o¡ìoerzocÁ

cI vuur oe¡e¡or

Beroepsgerichte

Onderzoeksger¡chte informat¡eveMerking (na of samen met
'Rapportering praktûkger¡cht onderzoeken voorbereiding
bachelorproel)
KM: Methodolog¡e van wetenschappel¡k onderzoek in
logopedie en aud¡ologie"

19

báchelorproef lna of samen met'cljêntgerrchte
¡nformatieverwerking en methodologie praktijkgericht
Statistiek en iîformatietechnolog¡e

3
stage38)

BachelorpræÊ(na of samen m4ondeuoeksget¡chtê
informat¡everuerklng)

3 onderzoek')

7

Stage 2 logopedie

informalieverwerking

Cliënlgerichte inlormat¡evetuerking ên methodologie
praktijkger¡cht onderzoek
N4ondelinge en schriftelijke communicatie

ue rogopeo¡svauororoog rn ner werKvero en oe
maatschappij
Stage

l:

2

3 Speech therapy / audiolog.y across borders
Stage 2

kenn¡smêk¡ngsstãge

3 Speech

logoped¡e*

therapy/ audlology in international perspective'

EDRO
Stage 3A logoped¡e

stêge 3g logopedle
ue rogopeorsr/auororoog rn ret werlveld en de maàtscnappu
Fundamentele begrippen diagnostiek en behândeling

Cezondhe¡dspromot¡e

12

4

lnteråctiemethodieken en reflecteren l
Mondelinqe en schr¡fteliike communicatie I

3 Mondelinqe en schrifteli¡ke commun¡catie 2

3 Mondelinqe en schrifteliike communicatie 3
Kwal¡te¡tskringen logopedien

groehe balken

=

standaard semester

2,

uitzonderl¡jksemesterl

'veronderstelt de crediLs van êlle OLODs van het ee¡ste modeltraject
" veronderstelt de credits van alle OLODs vãn het tweede modeltrajecL

*" om stâge 2 logopedìe te volgen, moet er naâst de volgtÙdelijkheid ook âên deze beide voorwaarden voldâan zijn:

FN
Neurogene taalstoornissen en Ontwikkelingsstoornissen 2 moelen deel uilmâken van het studieprogrðmma (of reeds behâald zijn)

stage

2:

daaruoor moet steeds voldaan zijn aan de voorwaarden bù de

"' hierboven.

KM:

Studium generale (Æ)

KM:

Ondernemen

KM:

Olod buiten de opleidinq

KN4:

lnclus¡e

verbindt

3

UITLEG VOLGTIJDELIJKHEIDSTABEL (VTT)
Wat is volgtijdelijkheid?
De door de faculteit bepaalde regels inzake het geslaagd zijn voor een opleidingsonderdeel vooraleer een student
de toestemming krijgt tot inschrijving voor een ander opleidingsonderdeel.
Wat is gelijktijdigheid?
De

verplichting

om

binnen

eenzelfde

academiejaar

of

binnen

een

semester

twee

of

meerdere

opleidingsonderdelen samen te volgen.
De VTT respecteren
Bij de opbouw van de opleidingsprogramma's werden, conform de ontwikkelde leerlijnen, de volgtijdelijkheid en
de gelijktijdigheid van opleidingsonderdelen bepaald. De student moet bij de opbouw van zijn geïndividualiseerd
studietraject deze volgtijdelijkheid en gelijktijdigheid respecteren. Bij uitzondering kan een student bij de
faculteitsraad een schriftelijke en gemotiveerde aanvraag indienen om af te wijken van de volgtijdelijkheid en de
gelijktijdigheid van de opleidingsonderdelen. Bij het verlenen van de afwijking zal de faculteitsraad de studieefficiëntie van de voorbije academiejaren in rekening brengen, evenals de mate dat de afwijking de student in de
mogelijkheid stelt het volledig te verwachten studietraject met een jaar te reduceren.

Hoe de tabel lezen?
de

Start in de 2

de

kolom (2de jaar) of in de 3

kolom (3de jaar). Kijk naar een opleidingsonderdeel in bold ( =

vetgedrukte letters). Voor dat opleidingsonderdeel moet je credits behalen van de opleidingsonderdelen tussen
de 2 zwarte lijnen uit de vorige kolom. Een voorbeeld: om te kunnen inschrijven voor het opleidingsonderdeel
'audiologie 2' (2de kolom) moet de student credits behaald hebben voor de volgende opleidingsonderdelen:
'audiologie 1' en ingeschreven of reeds geslaagd zijn voor 'basiswetenschappen i.f.v. therapeutisch handelen 1' én
'basiswetenschappen i.f.v. therapeutisch handelen 2'.
Soms wordt er ook een (bijkomende) voorwaarde aangegeven via een voetnoot. Een voorbeeld: om te kunnen
inschrijven voor het opleidingsonderdeel 'coachen en interdisciplinair werken*' (MT3) 'moet de student geslaagd
zijn voor het volledige 1ste modeltraject. Daarenboven moet de student ook slagen voor de olods tussen de 2
zwarte lijnen uit de vorige kolom.
Wanneer kan er afgeweken worden van de volgtijdelijkheid?
Situatie A: 27-studiepunten-regel (27 studiepunten is noodzakelijk voor groeipakket en studietoelage)
De student komt bij de opbouw van zijn geïndividualiseerd traject niet aan 27 studiepunten in het
jaarprogramma (studiepunten semester 1 en 2 samengeteld). Deze student krijgt een afwijking van de VTT om
wel 27 studiepunten te bekomen of om 27 studiepunten te benaderen. Wanneer de student geen 27
studiepunten kan bekomen, kan die, samen met de studietrajectbegeleider, op zoek gaan naar een mogelijke
alternatieve oplossing.
Situatie B: combi-GIT tot 69 studiepunten
De student heeft tot 9 studiepunten niet kunnen omzetten in credits om zijn 1ste en/of 2de modeltraject af te
werken. De student krijgt een afwijking van de VTT om het hoger modeltraject volledig (60 studiepunten, maar
met uitzondering van de olods waarvoor er bijkomende voorwaarden zijn) op te nemen. De afwijkingen die
werden toegestaan, kunnen vervallen indien de student door een wijziging van het jaarprogramma niet langer
combi-GIT-student is. Op de aanvraag 'wijziging jaarprogramma', vermeldt de student dat hij combi-GIT student
is.
Situatie C: uitzonderlijke gevallen
De student die een gegronde reden kan voorleggen + bewijzen om af te wijken van de tabel. ≠ 'te weinig les', 'niet
meer in de klas van mijn vrienden', …
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Kliñische audio oqie l
l<iinische audlo ogie 2

Elektro-akoestiek
2 audioÌo9ie
2

Basiswetenschappen i.iv. aud¡o ogisch handelen
Basiswetenschappen

i.f,v.

therapeutisch handelen I (BWl)

Basisetenschappen

¡.f.v-

therâpeutisch handelen 2 1BW2)

Audiologiel

sonometrie

onil¡kkelingsstoorn¡ssen I
Spraakstoornissen
Audiologie

Audiologie 2 (na ofsamen mel BW en BW2)
K lnische audiologie I
K lnische audiologie 2
Hoodoestelaanpâssing I
nlerãcliemethodieken en reflecteren 2
Krnrsche audrorogre r (na orsâmen met BwrJ

I

Bãsiswetenschêppen

i.f.v.

Pedìåtr¡sche âúdiolog¡ê

3

Cl aanpassìns

l

theraÞeutisch hâôde en 2
Kl¡nische ãudiologie 2 (na ofsâmen met Klinische audiologie l)
Bas¡swetenschappen ¡.t.v. âud¡olog¡sch handelen (na ol

cudiolosie

€

3

l
Audiologie

2

3

l

Ëlektro-âkoestiek {nê of sêmeñ met hoortoestê'âanpâssing l)
Hootoestelaanpâssinq I
Basiswetenschappen i.tv. audioloqisch handelen

lnteractiemethodieken en reflecteren I

nteractíemethodieken en reflecteren 2
qudÍologie 2
<linische audìo ogie I
<linische ãudìo ogie 2
loortoestelaanpassiñg I
3ãsiswetenschâppen i.f.v. audiologisch hande en
Vonde lnge en schriftelijke communicatie 2
jtâge 2 âudiologie

Stage l: kennismâkingsstage

De ro9opeorst/auororoog rn het werkverd en de
maatschappij
Fundamente e besríppen diagnostiek en behande ing
lñte¡ãcliemethodieken

Beroepsgerlchtê

3

Ê

coãchen en interd¡sciplinåir werkena

cezondheidspromot¡e

en ¡êflêcrêrên I

clièntgerichte infôrmãtieveeerking en methodologie
3 prâktijkger;cht onderzoek

¡nformatievèMerk¡ng

Stètisliek en informâtietechnologle

onderzoeksgefl chte tnlormaÚeveNerklng (na ol samen met
Râpponering praktijkgerichtonderzoeken voorbereiding
6

bâchelorproef)
KM: Methodologie vån wetenschappelúk
ogopedie en audiologie

l
onderzoek in
3

Staqe 2 audioloqÌe

bachelorproef (nã of samen met cliéntgerichte
informatieveeerk¡n g en methodolog¡e praktijkgericht
3 onde¡zoek)
Ståge 2 ãudiologie
C ÌèntgerÌchle ÌnformâtieveeerkÌng en methodologie
praktijkgericht onderzoek
Mondelinse en schriftelijke communicâtie 2

Statist¡ek en informatietechnologie
Beroepsgerlchle informatieveMerking

lnterãcliemethodieken

en rel ecteren 2

Slaqe 2 audio oqie

Mondelinge en schriftelijke communicatie I
De ogopea svãuo o oog n nelwerKvero en oe mêâßcnãppl

3

Mondelinse en schr¡ftelijke communicatie 2
speecn rneråpy/ audrorogy âcfoss Þoroers
Stage 2 åudiologi€É

Stage l: kennismakingsstêge

gâche¡orproeF (na of sâñen

I ne rgltéGlve pÉctltloner
lsâmên met stãge 2 ofgtage

1

3
3A

sp€ecn rnerapy/ âuororogy rn rnrernasonar perspecrve'

stage 3A audiologie
Staqe 38 audioloqie

KM:

Studium seneråfe (Æ)

KM:

ondernemen

KM: Olod

buiten de opleid¡ng

KM: lnclusie

=

Standaard æmestêr2,

verbindt

l

I veronderstelt de credits van â e OLODs vãn het eerste modeltraject
" veronderslelt de c.edits van ãlle OLODS vån het tweede modeltrêject

"' om stage

2 audiologie te volgen, moet er naãst de volgtijdelljkheid ook êên deze beide vooNaarden vo da¿n zijn:

Monde ìnge en sch¡iftelijke communicatie I, Fundamentele begrippen diãgnostiek en behandeling, Logopedisdaudioloog in het werkveld en de mããtschåpp;j
EN
Klinische aud¡o ogÌe I en Hoodoeste aãnpassing

stage

2r

I moeLen dee uitmãken van het studlep¡ogramma {of reeds behâåld zijn)

daâruoor moel steeds voldaan zijn aan de vooMåarden blj de

:¡' hierboven.

ofgtage 38)

to EDRO

Audio ogie 2
8âsìswetenschappen i-lv. audiolog¡sch hãndelen
Hoodoeste aanpassing I
Klinische audío ogie I
Klinische audiologie 2
Elektro akoest¡ek

balken

ñet onde@ek6gerichte

l nformatieveMé.k¡ôg)

I
I

Wat Is vetgUjdell�t"le,ld?
De door de faculteit bepaalde regels inzake het geslaagd zijn voor een opleidingsonderdeel vooraleer een student de
toestemming krijgt tot inschrijving voor een ander opleidingsonderdeel.
Wat ls;gellJktlj igne d'?
De verplichting om binnen eenzelfde academiejaar of binnen een semester twee of meerdere opleidingsonderdelen samen te
volgen.

Bij de opbouw van de opleidingsprogramma's werden, conform de ontwikkelde leerlijnen, de volgtijdelijkheid en de
gelijktijdigheid van opleidingsonderdelen bepaald. De student moet bij de opbouw van zijn geïndividualiseerd studietraject deze
volgtijdelijkheid en gelijktijdigheid respecteren. Bij uitzondering kan een student bij de faculteitsraad een schriftelijke en
gemotiveerde aanvraag indienen om af te wijken van de volgtijdelijkheid en de gelijktijdigheid van de opleidingsonderdelen. Bij
het verlenen van de afwijking zal de faculteitsraad de studie-efficiëntie van de voorbije academiejaren in rekening brengen,
evenals de mate dat de afwijking de student in de mogelijkheid stelt het volledig te verwachten studietraject met een jaar te
reduceren.
Hoe de tabel le2,9n?
Start in de 2d• kolom (2de jaar) of in de 3d• kolom (3de jaar). Kijk naar een opleidingsonderdeel in bold (=vetgedrukte letters). Voor
dat opleidingsonderdeel moet je credits behalen van de opleidingsonderdelen tussen de 2 zwarte lijnen uit de vorige kolom. Een
voorbeeld: om te kunnen inschrijven voor het opleidingsonderdeel 'audiologie 2' (2de kolom) moet de student credits behaald
hebben voor de volgende opleidingsonderdelen: 'audiologie l' en ingeschreven ofreeds geslaagd zijn voor 'basiswetenschappen
i.f.v. therapeutisch handelen l' én 'basiswetenschappen i.f.v. therapeutisch handelen 2'.

Soms wordt er ook een (bijkomende) voorwaarde aangegeven via een voetnoot. Een voorbeeld: om te kunnen inschrijven voor
het opleidingsonderdeel 'coachen en interdisciplinair werken*' (MT3) 'moet de student geslaagd zijn voor het volledige lste
modeltraject. Daarenboven moet de student ook slagen voor de olods tussen de 2 zwarte lijnen uit de vorige kolom.

Situatie A'. 27-studie untem-regel (2'7 studiepunten Is n(llodzakel!Jk veor groeipakket en ·studlete'ela e
De student komt bij de opbouw van zijn geïndividualiseerd traject niet aan 27 studiepunten in het jaarprogramma (studiepunten
semester l en 2 samengeteld). Deze student krijgt een afwijking van de VTT om wel 27 studiepunten te bekomen of om 27
studiepunten te benaderen. Wanneer de student geen 27 studiepunten kan bekomen, kan die, samen met de
studietrajectbegeleider, op zoek gaan naar een mogelijke alternatieve oplossing.

De student heeft tot 9 studiepunten niet kunnen omzetten in credits om zijn lste en/of 2de modeltraject afte werken. De student
krijgt een afwijking van de VTT om het hoger modeltraject volledig (60 studiepunten, maar met uitzondering van de olods
waarvoor er bijkomende voorwaarden zijn) op te nemen. De afwijkingen die werden toegestaan, kunnen vervallen indien de
student door een wijziging van het jaarprogramma niet langer combi-GIT-student is. Op de aanvraag 'wijziging jaarprogramma',
vermeldt de student dat hij combi-GIT student is.

De student die een gegronde reden kan voorleggen+ bewijzen om af te wijken van de tabel."#- 'te weinig les', 'niet meer in de klas
van mijn vrienden', ...
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FARMACEUTISCHE EN BIOLOGISCHE LABORATORIUMTECHNOLOGIE
B1

B2F
Kwaliteitszorg (na of samen met moleculaire biologie en DNA-

B3F

Gegevensverwerking

8 technologie)

3

Analytische chemie

6 Farmaceutische analyse

9 Kwaliteitscontrole van farmaca

3

Fysica

6

Organische chemie

7

4 Farmacologie en toxicologie

5

6 Bacteriologie 2

5

Algemene chemie

7

Anatomie en fysiologie

5 Pathologie

Histologie

4 Farmaceutische analyse

Celbiologie 1

3

Microbiologie

6

Celbiologie 2

Bacteriologie 1 (na of samen met moleculaire biologie en DNA3 technologie)

Histologie

Hematologie 1

3

Celbiologie 1

Immunologie (na of samen met hematologie 1)

6

Celbiologie 2
Microbiologie

Immunologie

Celbiologie 1

Moleculaire biologie en DNA-technologie

5

Mycologie, parasitologie en virologie

4

Microbiologie

Biologie en proefdierkunde
Moleculaire technieken en bio-informatica (na of samen met

6 Proefdierkunde en celkweek (na of samen met biotechnologie)

3

Celbiologie 1

moleculaire biologie en DNA-technologie)

4 Biotechnologie

9

Celbiologie 2

Biochemie en eiwittechnologie

6

Celbiologie 2
Microbiologie
Anatomie en fysiologie

Bacteriologie 1
Immunologie
Biologie en proefdierkunde
Moleculaire biologie en DNA-technologie
Farmaceutische analyse
Algemene chemie

3

Celbiologie 1

Recht en bio-ethiek (na of samen met anatomie en fysiologie)

Oriëntatiestage en project
KM: capita selecta*

3

KM: studium generale (AJ)
KM: ondernemen
KM: EHBO**
KM: galenica en tarificatie*
KM: olod buiten de opleiding
KM: bioinformatics for biomedical research (na of samen met
Moleculaire technieken en bio-informatica

biotechnologie)*
KM: interprofessional and international research project

Oriëntatiestage en project

5 Observatiestage en (internationaal) project*

5 (Internationale) stage**
Bachelorproef**

60

60

witte balken = semester 1 of jaaropleidingsonderdeel
grijze balken = semester 2
groene balken = standaard semester 2, uitzonderlijk semester 1
* veronderstelt de credits van MT1, en na of samen met 1e semester MT2
** veronderstelt de credits van MT1 en MT2, en na of samen met 1ste semester MT3

Combi-GIT: indien je slechts voor 1 olod van het voorgaande modeltraject geen credit hebt behaald, word je toegelaten tot alle opleidingsonderdelen van het daaropvolgende modeltraject met uitzondering van stages.

20
8
60

UITLEG VOLGTIJDELIJKHEIDSTABEL (VTT)
Wat is volgtijdelijkheid?
De door de faculteit bepaalde regels inzake het geslaagd zijn voor een opleidingsonderdeel vooraleer een student de
toestemming krijgt tot inschrijving voor een ander opleidingsonderdeel.
Wat is gelijktijdigheid?
De verplichting om binnen eenzelfde academiejaar of binnen een semester twee of meerdere opleidingsonderdelen samen
te volgen.
De VTT respecteren
Bij de opbouw van de opleidingsprogramma’s werden, conform de ontwikkelde leerlijnen, de volgtijdelijkheid en de
gelijktijdigheid van opleidingsonderdelen bepaald. De student moet bij de opbouw van zijn geïndividualiseerd studietraject
deze volgtijdelijkheid en gelijktijdigheid respecteren. Bij uitzondering kan een student bij de faculteitsraad een schriftelijke
en gemotiveerde aanvraag

indienen om af te wijken van de volgtijdelijkheid en de gelijktijdigheid van de
opleidingsonderdelen. Bij het verlenen van de afwijking zal de faculteitsraad de studie-efficiëntie van de voorbije
academiejaren in rekening brengen, evenals de mate dat de afwijking de student in de mogelijkheid stelt het volledig te
verwachten studietraject met een jaar te reduceren.
Hoe de tabel lezen?
Start in de 2de kolom (2de jaar) of in de 3de kolom (3de jaar). Kijk naar een opleidingsonderdeel in bold ( = vetgedrukte
letters). Voor dat opleidingsonderdeel moet je credits behalen van de opleidingsonderdelen tussen de 2 zwarte lijnen uit de
vorige kolom. Een voorbeeld: om te kunnen inschrijven voor het opleidingsonderdeel 'Biochemie en eiwittechnologie' (2de
kolom) moet de student credits behaald hebben voor de volgende opleidingsonderdelen: Celbiologie 1 én Celbiologie 2.
Soms wordt er ook een voorwaarde aangegeven via een voetnoot. Een voorbeeld: om te kunnen inschrijven voor het
opleidingsonderdeel 'Observatiestage en (internationaal) project' (2de kolom) moet de student 'geslaagd zijn voor het
volledige 1ste modeltraject en ingeschreven zijn voor de 1e semester opleidingsonderdelen van modeltraject 2.
Wanneer kan er afgeweken worden van de volgtijdelijkheid?
Situatie A: 27-studiepunten-regel (27 studiepunten is noodzakelijk voor groeipakket en studietoelage)
De student komt bij de opbouw van zijn geïndividualiseerd traject niet aan 27 studiepunten in het jaarprogramma
(studiepunten semester 1 en 2 samengeteld). Deze student krijgt een afwijking van de VTT om wel 27 studiepunten te
bekomen of om 27 studiepunten te benaderen. Wanneer de student geen 27 studiepunten kan bekomen, kan die, samen
met de studietrajectbegeleider, op zoek gaan naar een mogelijke alternatieve oplossing.

Situatie B: combi-GIT
De student heeft voor maximaal 1 opleidingsonderdeel van zijn eerste of van zijn tweede modeltraject geen credit behaald.
De student krijgt een afwijking van de VTT om het hoger modeltraject volledig (60 studiepunten, maar met uitzondering van
de olods waarvoor er bijkomende voorwaarden zijn) op te nemen. De afwijkingen die werden toegestaan, kunnen vervallen
indien de student door een wijziging van het jaarprogramma niet langer combi-GIT-student is. Op de aanvraag 'wijziging
jaarprogramma', vermeldt de student dat hij combi-GIT student is.
Situatie C: uitzonderlijke gevallen
De student die een gegronde reden kan voorleggen + bewijzen om af te wijken van de tabel. ≠ 'te weinig les', 'niet meer in de
klas van mijn vrienden', …

ACADEMIEJAAR 2019-2020
MEDISCHE LABORATORIUMTECHNOLOGIE
B1

B2M
Kwaliteitszorg (na of samen met moleculaire biologie en DNA-

Gegevensverwerking

8 technologie)

Analytische chemie

6 Instrumentele chemie

Fysica

6

Algemene chemie

7

Anatomie en fysiologie

5 Pathologie en medische diagnostiek

Celbiologie 1

3

Histologie

4

Organische chemie

7 Klinische chemie 1 en pre-analytische fase
Klinische chemie 2 en toxicologie (na of samen met klinische
chemie 1)

Algemene chemie

B3M
3
4

6

7 Klinische chemie 3 en automatisatie

5

5

Instrumentele chemie
Kwaliteitszorg
Microbiologie

6

Celbiologie 2

3 moleculaire biologie en DNA-technologie)

Medische bacteriologie 1 en bio-informatica (na of samen met
7 Medische bacteriologie 2

Microbiologie

Immunologie

Celbiologie 1

Hematologie 1

3 Hematologie 2

Celbiologie 2

Immunologie (na of samen met hematologie 1)

6

Histologie

Mycologie, parasitologie en virologie

5
4
7

Klinische chemie 1 en pre-analytische fase
Instrumentele chemie

Celbiologie 1

Biochemie en eiwittechnologie

6

Celbiologie 2
Celbiologie 1

Moleculaire biologie en DNA-technologie

Celbiologie 2

Biochemie en eiwittechnologie

Microbiologie

Pathologie en medische diagnostiek

5 Moleculaire diagnostiek en bio-informatica

6

Immunologie
Algemene chemie

3

Celbiologie 1

Recht en bio-ethiek (na of samen met anatomie en fysiologie)

Oriëntatiestage en project
KM: capita selecta*

3

KM: studium generale (AJ)
KM: ondernemen
KM: EHBO**
KM: olod buiten de opleiding

Medische bacteriologie 1 en bio-informatica

KM: bio-informatics for biomedical research
KM: interprofessional and international research project

Oriëntatiestage en project

5 Observatiestage en internationaal project*

5 (Internationale) stage**
Bachelorproef**

60

60

witte balken = semester 1 of jaaropleidingsonderdeel
grijze balken = semester 2
groene balken = standaard semester 2, uitzonderlijk semester 1
* veronderstelt de credits van MT1, en na of samen met 1e semester MT2
** veronderstelt de credits van MT1 en MT2, en na of samen met 1ste semester MT3

Combi-GIT: indien je slechts voor 1 olod van het voorgaande modeltraject geen credit hebt behaald, word je toegelaten tot alle opleidingsonderdelen van het daaropvolgende modeltraject met uitzondering van stages.

24
6
60

UITLEG VOLGTIJDELIJKHEIDSTABEL (VTT)
Wat is volgtijdelijkheid?
De door de faculteit bepaalde regels inzake het geslaagd zijn voor een opleidingsonderdeel vooraleer een student de
toestemming krijgt tot inschrijving voor een ander opleidingsonderdeel.
Wat is gelijktijdigheid?
De verplichting om binnen eenzelfde academiejaar of binnen een semester twee of meerdere opleidingsonderdelen samen
te volgen.
De VTT respecteren
Bij de opbouw van de opleidingsprogramma’s werden, conform de ontwikkelde leerlijnen, de volgtijdelijkheid en de
gelijktijdigheid van opleidingsonderdelen bepaald. De student moet bij de opbouw van zijn geïndividualiseerd studietraject
deze volgtijdelijkheid en gelijktijdigheid respecteren. Bij uitzondering kan een student bij de faculteitsraad een schriftelijke
en gemotiveerde aanvraag

indienen om af te wijken van de volgtijdelijkheid en de gelijktijdigheid van de
opleidingsonderdelen. Bij het verlenen van de afwijking zal de faculteitsraad de studie-efficiëntie van de voorbije
academiejaren in rekening brengen, evenals de mate dat de afwijking de student in de mogelijkheid stelt het volledig te
verwachten studietraject met een jaar te reduceren.
Hoe de tabel lezen?
Start in de 2de kolom (2de jaar) of in de 3de kolom (3de jaar). Kijk naar een opleidingsonderdeel in bold ( = vetgedrukte
letters). Voor dat opleidingsonderdeel moet je credits behalen van de opleidingsonderdelen tussen de 2 zwarte lijnen uit de
vorige kolom. Een voorbeeld: om te kunnen inschrijven voor het opleidingsonderdeel 'Biochemie en eiwittechnologie' (2de
kolom) moet de student credits behaald hebben voor de volgende opleidingsonderdelen: Celbiologie 1 én Celbiologie 2.
Soms wordt er ook een voorwaarde aangegeven via een voetnoot. Een voorbeeld: om te kunnen inschrijven voor het
opleidingsonderdeel 'Observatiestage en (internationaal) project' (2de kolom) moet de student 'geslaagd zijn voor het
volledige 1ste modeltraject en ingeschreven zijn voor de 1e semester opleidingsonderdelen van modeltraject 2.
Wanneer kan er afgeweken worden van de volgtijdelijkheid?
Situatie A: 27-studiepunten-regel (27 studiepunten is noodzakelijk voor groeipakket en studietoelage)
De student komt bij de opbouw van zijn geïndividualiseerd traject niet aan 27 studiepunten in het jaarprogramma
(studiepunten semester 1 en 2 samengeteld). Deze student krijgt een afwijking van de VTT om wel 27 studiepunten te
bekomen of om 27 studiepunten te benaderen. Wanneer de student geen 27 studiepunten kan bekomen, kan die, samen
met de studietrajectbegeleider, op zoek gaan naar een mogelijke alternatieve oplossing.

Situatie B: combi-GIT
De student heeft voor maximaal 1 opleidingsonderdeel van zijn eerste of van zijn tweede modeltraject geen credit behaald.
De student krijgt een afwijking van de VTT om het hoger modeltraject volledig (60 studiepunten, maar met uitzondering van
de olods waarvoor er bijkomende voorwaarden zijn) op te nemen. De afwijkingen die werden toegestaan, kunnen vervallen
indien de student door een wijziging van het jaarprogramma niet langer combi-GIT-student is. Op de aanvraag 'wijziging
jaarprogramma', vermeldt de student dat hij combi-GIT student is.
Situatie C: uitzonderlijke gevallen
De student die een gegronde reden kan voorleggen + bewijzen om af te wijken van de tabel. ≠ 'te weinig les', 'niet meer in de
klas van mijn vrienden', …

Bijlage 4
Concordantietabellen voor de professionele
bacheloropleidingen van de faculteit Mens en Welzijn, AJ
2019-2020

PBA orthopedagogie
Educatieve bachelor voor kleuter- en lager onderwijs
Verkorte educatieve bacheloropleiding voor secundair onderwijs
Educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs

Conversietabel Orthopedaggogie Modeltraject 3

Doorgroeistage
Bachelorproef
lntegret¡ef project met het ortho(ped)agogisch werkveld
Beleid en ethiek in de Social Profit

1

21

J/1

9

2

6

Doorgroeistege

7

27

Bachelorproef

)

72

2

6

Beleid en ethiek in de Social Profit

2

6

Verdieping in de theoretische orthopedaeosiek
Coaching

2

3

7

3

2

3

Verdieping in de theoretische orthopedagogiek
Coaching

2

3

Community based werken in een internat¡onaal perspectief
Ouderschap

2

3

Commun¡tv based werken in een internationaal perspectief

2

2

3

Ouderschap

2

6
1

Keuzelijst 1

2

3

Keuzelüst 1

Keuzetraject: @home
2

Quality of life in on interdisciplinory perspective
Actue le pedo g ogische the mo's

Quolity of life in on interdisciplinory perspective
Actue le pedo gog ische the mo's

Ouder worden vonuit een orthopedogog¡sch perspectieÍ
Criminolog¡e en ¡nleiding tot het strofrecht

Cr¡m¡nologie en inleiding tot het strofrecht

Keuzelijst 2

1

Omgoon met ogress¡e
O nde rste u ne nde co m m

un

ot ie f

o g o g i

3

Keuzelijst 2

2

3

2

6

Omgoon met agressie
O nde rste u ne nde co m m un¡cotie
Gez¡ns- en contertbegeleiding in de proktijk

icotie

Gezins- en conrcrtbegeleiding ¡n de proktijk
C re

Ouder worden vonuit een orthopedogogisch perspectief

///

sch p roj e ct

¡zie keuzetrc¡ea

inærnotiüøliseing)

working in on ¡nterculturol context

working in on intercultural context

Bosole st¡mulot¡e als concept en methodiek in een internot¡onool perspectief

///
I nte

( zi" keuzeto¡ect internot¡onot¡ser¡ng)

rprofessionee I so me nwe rke n

Ondernemen
Studium generole

Ondernemen
Studium generole

Opleidingsonderdeel uit een ondere opleiding

Opleidingsonderdeel uit een ondere opleid¡ng

Keuzelijst 3

Keuzetraject: internationalisering
Bosole st¡mulotie ols concept en methodiek in een internotionool perspectief
Sociol pedogog¡col orts progrom

aantal stpn nog te behalen in oud curriculum

aantal stpn nog op te nemen ¡n nieuw curriculum:

CORRECTIE-OLODS

anders verworven opleidingsonderdeel' (AVO)
GIT-studenten die in AJ 18-19 reeds olods opnemen uit MT3 (maar niet kunnen afstuderen OF BP niet opnemen)
en in deze GIT gepland hadden in 'lntegratief project met het orthopedagisch werkveld' op te nemen ...
krijgen in sem 2 de boodschap om IPOW niet op te nemen in AJ 18-19 (gezien de inhoud vanaf AJ 19-20 is opgenomen in BP)
als hierdoor een tekort aan stp zou ontstaan (omdat studenten ook reeds in
AJ 18-19' Community based werken in een internationaal perspectief' opnemen)
wordt voor deze studenten in AJ 19-20 een AVO (m.n. 'Interdisciplinair werken') toegekend

x

school in de buud

kæht¡g leren

De school in de

7: focus hod2odtale en vêfr¡cele

net*, Ø,wdøtùryü,

samerha¡Ekøtu,

kacht¡g leren 8: focus gedifferêntieerdê

doelen

(t*ht¡g leren

lêerinhouden en evaluatie

9: foÉus ged¡fferentieerde

eî werkvotñèd lßddü, bêdd

Lo, NE

ßdd4 nut*"

W!S)

ws)

NE,

@úWÐ,wß)

4

1

4

1

4

1

buud

Werlplêkle.en: b¡ñnenklasdifferc¡tielie

lktu,

LO, NE, WS)

ñdien studeñt n¡et sl¡âtt voor éé¡ Eh de KL's ¿ 8 of9schr¡jfr de student ¡iet in voor Werkplekleren:
)innenkl¿sdifferentiatie maar voorPOP 2. {45¿ sem 1l ln d¡t olod h€rn€emt de student enkel de
eeryebieden waarvoorde student n¡etgeslââBd was biñnen de KL7 ofa of9.
ndieñ student niÊt slââgt voor de dr¡e fl's 7,8 Ên 9 schrtft de itudeñt in voorWerkÞlêklêrên:
(9 SPlen voor het olod POP 2. {4SP, sem 1l

9

1

4

1

9+4

r¡nnênkl¡sd¡ftêrehtiat¡e

ndien d€ student niet sl¡eBt voor 2 Kt's (8

SP),

schrüft hij in voorW€rkpl.kleren: b¡nncnklâsd¡ffèrent¡et¡e.

9

1

3

Krâcht¡g l€ren: mondiål€ kiãde¡en (MM,

1

W,

NE)

nd¡en studentn¡et slaagtvoor Oe school ¡n de wêÊ¡d of niet slaagt voor tècqebiêdoEßchrijdend werk€ry
¡chr¡jft hij in voor kl: mondiâle kinderen (6SP) en wordt het olod Welbevinden in de school geschrapt. lndien
Je student al een cr€dit bêheâlde voor FWÀK, wordt een keuzeolod uit MT3 geschrept.

KEcht¡g lercn: onde¿oelende kinderen
nd¡en student niet s¡ââtlvoor

NL

10ofn¡ct

(¿O,

slaâEt voor KL 11, s¿hrijft hìj

6 SP) en wordt het olod W€lbevinden ¡n de school geschrapt. ìnd¡e¡ de
:WAK, wordt een keuzeolod uit MT3 gesch.¿pt.

KÊcht¡s leren 12: focus euthêñt¡eke leeromlev¡nsèn

lkdû.

Mv:

ñdd dmd

b@Jd NFI

ln grcep werken

m, frsl
ì¡ voor Xt: oñdenoekende kiñderen
student âl een credit beha¿lde voor

6

2

3

x

6

z

3

1

Krâchrir leren: creatieve k¡ndèrên lM¿ ilÊl
3

l¡ grcep

2

3

mu¿¡sch weÍkên

ndien student n¡et sleâttvoor ln grcêpwe¡kenen wel voor

(t

12, vo¡gt hij geen KL: creâtieve kinderen

ñaâr

n 8roêp mu¿¡sch werken. lnd¡en student we¡ slãaBt voor ln groep werken måarh¡et voor Kt 12, vol8t hi Kt:
en wordt het olod Welbev¡ñden rn d€ school geschrapt. lndien dê student al een credit

reetiève kinder€n

)ehãalde voor FWAIç wordt een keuzeolod uit MT3 geschrapt

Te

shrappen bij te veêl åân studiepunten

Tæ te voeten

bi te weiñ¡g

aen studiepunten

uit MT3
u¡t MT3

..bÞl
. H.t cor.diê-olod

pOP2

wordt sl..fiA uiEondGrl¡l ¡mcr¡cht d.w¿. cñlêl d¡dcns.€dêm¡èlær 2019ææ

SP

not op

t mmn

¡n

nicw curiculum:

4

1

3

al2lj

SP
!ZQrgconrlnuu·m toepassen

1

3

Krachtlg leren 13: focus onde(WIJsbehoeftes in kaart bren2en
Krachtig leren 14: een antwoord bieden op onderwijsbehoeftes

1
1

4

8

Communiceren met directie, externen en ouders

1
1

1
1

Werkplekleren: inspelen op onderwijsbehoeften
Indien student geen credit behaalt voor KL 13 en geen credit behaalt voor KL 14,
schrijft hij in voor Werkplekleren: inspelen op onderwijsbehoeften en voor Inclusie
verbindt. Indien de student in totaal meer dan 3SP tekort komt, kunnen één of
meerdere andere correctie-olods worden toegevoegd.•
Indien student slaagt voor KL 13 en niet voor KL 14, schrijft de student in voor
Werkplekleren: inspelen op onderwijsbehoeften
Indien student geen credit behaalt voor KL 13 en wel slaagt voor KL 14, schrijft de
student in voor Werkplekleren: inspelen op onderwijsbehoeften en wordt een
keuzeolod uit de keuzemodule geschrapt.

1

Ik ben een e�n a eerde leraar

3

Keuzemodule:

9
3
3

1/2/J
l}feb
1

Verdieping leergebiedoverschrijdend werken gekoppeld aan een
maatschappelijke trend

3

1

Keuzeolod buiten de opleiding: olod HoGent of Ugent, interdisciplinair
werken, ondernemen, studium generale

3

1/2/J

Keuzestage

3

1

6

2

24

2

NCZ: theorie en praktijk
Vernieuwende vakdidactiek

!Bachelorproef

Stage: werken vanuit het zorgcontinuüm

Toe te voegen bij tekort aan studiepunten•
Te schrappen bij te veel aan studiepunten

aantal SP te behalen in oud currtculum:

!

__________
._
__.

9

1

9+3

1

9

1

Communiceren met cuderr; collc a's en externen

3

Ik ben een eên a eerde leraar

3

9
3+6
3

1/2/J
i/'2
1/2/J

Krachtig leren: continuüm in de basisschool of Keuzestage-oud

6/3

J/1

Bachelorproef

6

J

21
3/6/3

1/J{l

3/6/3

1/J/1

3

1} 2/J
1/2/J

Keuzemodule:
Keuzemodule A: Niet confessionele zedenleer theorie en praktijk
Keuzemodule B: Ondernemen (Slof 2)/ Studium Generale (J)/olod van HoGent of
Ugent (51/2/J). Interprofessioneel samenwerken (Sl)/vernieuwende vakdidactiek
(Sl)/verdieping leergbiedoverschrijdend werken gekoppeld aan een maatschappelijke
trend(Sl)/lnc lusie verbindt (Slof 2)

Sta e: werken vanuit het zar continuüm
Keuzestage-oud of Krachtig leren: continuüm in de basisschool of Inclusie verbindt

Keuzestage-oud of Krachtig leren: continuüm in de basisschool of Inclusie verbindt
Keuzeolod derde trajectschijf
Keuzeolod derde trajectschijf

schrap

1

Zor gbeleid

1
1

SEM

3

2

aantal SP nog op te nemen in nieuw curriculum:

D
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Functlon1ren binnen het wettelijk en .idmlnlstruief onderwijskader
J
J

1
1

•

-

(u1(1Culurn 2019 2020
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1
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1
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2. j
1

Kr;ichtl& l1r11n: pillrticiperende en m11diawij2e klnde�n(kader, MM, ICT}

1nd1enstudentn1eliesl.i.1gd 1svoorKL7enn1eteesl.u1:d 1svoorKL9enn1et
,:esla.i&d is voor MediawiP, lesgeven, sclmJft h1J 1n voor WPL:
6+3+4
tannenklasdifferent1.it1e en voorKL:p;inic,puend11nmed1aw1ize�1nde.-en envoor
IJ>op 2·

Indien student nM:t gHl.iaed 1s voor ICL 7 en nu�t 11sl.ia1d IS voor ICL 9 m.iar we,
�oor Med aw11s lesgeven, schrrJft h•J 1n voorWPL: b nnenk a sdif'ererot1at e en voor

(t.w�tlil:lirNttiol lodils.&fft�diH,d,sdot.litflout.wvbcn

�,,...,�WdJ

r.u1fb*,

, 1

4

1 1
l

6+3

nd'iens:udentn1etiieslaa&d 1s11o!lrlCL7of niet&eslaa1:d isvoorKL9enwel
tesla.i�d 1svoormed1aw11s les.izeven...schnifthi11n voorPOP2"
Jnd'1en s1uóent gesfaagd 1svoor KL 1 enKL 9 m.1.ir nietvoor MediawiJs lesg•Y•n,
1chr11fth1J invoorKL:p.irt1c1peren enmed,aw11Ze kinderen

Indien de stuoent 1e.1n cred,1 beh.talde voorKL S en wel 11esl.ia gd was voor het
leer1eb1ed Frans binnen ICLB maar lf'DDr êlln of meerdere andere leergebiedan
te,n11oldo1nd• scDorde, schriJft h11 n••t 1n 11 oor KL: h,;nsmaar 11oor POP z.

....

Jfld1en de student geen creditbehaalde voorKLB ennietceslaagd was voor het
Leergebied Fra,ns binnenKL8,schnJfth1J 1nvoor1CL: Fran1;en POP 2
1Cracht11'1ercinn:locus1eer-en ontwikkelincsk.ins1nverho&en(kDdtr,
�IIOMt.�L àatil

Krachtie; leren: creatieve kmderen(MV, Néj

ind·en student n,et gesf..igd s voorKL lJ,schroh h,J 1 n voor Kl: cr"1t1eve k1nd1?ren
'" word! bij een teveel aan �udiepunten een k:euzeolod uit MT3 geschr.1pt

�racht11 leren 12: focus authentieke learom,:111fn1eri(b1der, Né, Frons,
MM,buld)
J

lracht•I ltrt:l'I 10: focus leer-en oncwikkelinishnsen ondenoeken

�lf'IMIL��,��)

1

l:

i

l•1 1
1 1

11

1

t

I

Kracht11 leren: mondiale kinderen(MM, wr; NE, FR)
nd1en stud1nln11tslaagtKL12ofvoorOeschool 1 n d ewereld,schr1Jfth1J in voor
U:mond1alek1nder en enwordthetolodWelbev1ndenmdeschoolgeschriipt
.nd1en destudent,;l eencred11behaaldevoorFWAKwordteenkeuzeoloduitMT3
eschrapt
Kr.dltc Ie�: onderzoekende kinderen(WIS, W1}
nd1en student niet s1a�gtvoorKL 10 of niet slaaigtvoorAanvankehJk lertl\,SChflJft
h111n11oorKl:onder2oekende k1nderen enwordthetolodWelbevmdenmde scho01
Jeschr�pt Indien de student al een credit beh.ia ld1111oorFWAKwordteen
L�QWilclMT),trW'lU:it...
1

J

J

j
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aantal s, nocop Ie nllfTl•n In 1161uw currk:ulum:
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Curriculum 2018-2019

'.>chrap 11, POT
Zorgcontlnuum toepa�sen

Zorgbeleid

Krachtig leren 13: focus onderwijsbehoeftes in kaart brengen
Krachtig leren 14: een antwoord bieden op onderwijsbehoeftes

141
181

1
1

Ü)mmunlceren met directie, externen en ouders

3

Ik ben een geëngageerde leraar

3

Keuzemodule:

9
3
3

1/2/J
1/feb
1

3

1

3

1/2/J

3

NCZ: theorie en praktijk
Vernieuwende vakdidactiek
Verdieping leergebiedoverschrijdend werken gekoppeld aan een
maatschappelijke trend
Keuzeolod buiten de opleiding (olod buiten de opleiding, ondernemen, studium
generale, interdisciplinair werken)
Keuzestage
!Bachelorproef
Stage: werken vanuit het zorgcontinuüm

1
1

Werkplekleren: inspelen op onderwijsbehoeften
Indien student niet geslaagd is voor KL 13 en niet voor KL 14, schrijft de student in voor
Werkplekleren: inspelen op onderwijsbehoeften en voor Inclusie verbindt. Indien de
student in totaal meer dan 3SP tekort komt, kunnen één of meerdere andere correctieolods worden toegevoegd.•
Indien student geslaagd is voor KL 13 en niet voor KL 14, schrijft de student in voor
Werkplekleren: inspelen op onderwijsbehoeften
Indien student niet geslaagd is voor KL 13 en wel voor KL 14, schrijft de student in voor
Werkplekleren: inspelen op onderwijsbehoeften en wordt een keuzeolod uit de
keuzemodule geschrapt.

9

1

9+3

1

9

1

9

1

9

Communiceren met ouders, collega's en externen

1

Ik ben een geë.n ageerde leraar
Keuzemodule:

Keuzemodule A: Niet confessionele zedenleer theorie en praktijk

3+6

Keuzemodule B: Ondernemen (Slof 2)/ Studium Generale (J)/ olod van HoGent of Ugent
(Sl/2/J). Interprofessioneel samenwerken (Sl)/ vernieuwende vakdidactiek (Sl)/ verdieping
leergbiedoverschrijdend werken gekoppeld aan een maatschappelijke trend(Sl)/lnclusie
verbindt (51of 2)

3

1/2/J
1/'2
1/2/J

1

Krachtig leren: Continuüm in de basisschool of keuzestage-oud

6/3

J/1

6

2

Bachelorproef

6

24

2

Stage: werken vanuit het zorgcontinuüm
Keuzestage-oud of Krachtig leren: continuüm in de basisschool of Inclusie verbindt

21
3/6/3

l/J/1

Keuzestage-oud of Krachtig leren: continuüm in de basisschool of Inclusie verbindt
Keuzeolod derde trajectschijf
Keuzeolod derde trajectschijf

3/6/3
3
3

1/J/ 1
1/2/J
1/2/J

Toe te voegen bij tekort aan studiepunten•
Te schrappen bij te veel aan studiepunten
!
aantal SP te behalen in oud curriculum: _____
,.
__,

aantal SP nog op te nemen in nieuw curriculum:

D

Conversie Educatieve bachelor in het secundair onderwijs: verkort
Cu

Een

rricu

I

u

m SLO 20I8-20L9

tr aject

Curriculum verkort traject educatieve bachelor in het secundair onderwijs
2019-2020

credit behaald voor OLOD

OLOD

schrap

Algemene didactiek

6

De leraar als ontwerper

4

Onderwijspsychologie

6

De leraar als coach

5

Com m unicatievaardigheden

3

in PDT

* indien de stucient enkel een credit heeft behaald voor Onderwijspsychologie en niet vcor
cornmunicatievaardigheden, hoeft hij/zij De leraar als coach niet meer op te nemen,
*lndien de student enkel een credit heeft behaald voor Communicatievaardigheden en niet I'oor
onderwijspsychologie, dan moet hij/zij De leraar als coach wel nog opnemen.

ICT in het onderwijs

3

De leraar @ 2LE

3

Taalontwikkelend lesgeven (TOL)

3

De leraar als taalleraar

3

aantal SP nog op te nemen in oud curriculum

I

aantal SP nog op te nemen in nieuw curriculum

HO
GENT
1-.

Vrijstellingen binnen de Educatieve Graduaatsopleiding
Concordantie tussen opleidingsonderdelen SLO Panta Rhei - EDUGRA

Vrijstellingen op basis van

EVC

Op basis van een vriistellingsdossier waarin EVC (elders verworven competenties) aangetoond
worden, kan er voor bepaalde opleidingsonderdelen EDUGRA vrijstelling verkregen worden.
EVC geven kunnen geen aanleiding geven

tot vrijstelling van de praktijkopleidingsonderdelen

Vakdidactische oefeningen l-, Vakdidactische oefeningen 2, lntervisie en onderwijsthema's,
Praktijkonderzoek en Stage 2.
Proced

u

re: via stud ietrajectbegeleider

ED

UG RA

2. Vrijstellingen op basis van EVK
Bepaalde creditbewijzen behaald binnen de opleiding Educatieve bachelor kunnen aanleiding geven
tot vrijstelling van opleidingsonderdelen EDUGRA. Raadpleeg de studietrajectbegeleider EDUGRA.

Bepaalde HBO5-diploma's geven aanleiding tot vrijstelling van bepaalde opleidingsonderdelen binnen
de Educatieve Graduaatsopleiding. Tabel met overzicht vrijstellingen per diploma hieronder.
0 Pl

L. I

D

i

¡\lGSO

¡,1

D L R D Ët-¡: r\j

Communicatievaardigheden

Leerlingenbegeleiding

1

DIPI,OM¡\

P

HBO5 sociaalwerk

X

X

HB05 orthopedagogie
HB05 verpleegkunde

X

X

roced u re: via stud ietrajectbegeleider

X

E

DU G RA

3. Vrijstellingen op basis van gevolgde opleidingsonderdelen SLO

3.l Termijn
De onmiddellijke overzetting/concordantie van opleidingsonderdelen SLO naar EDUGRA is mogelijk

zolang het opleidingsonderdeel SLO niet langer dan 5 academieiaren geleden behaald

is.

3.2 Tabel concordantie
ln de linkerkolom van de tabel worden alle opleidingsonderdelen van de SLO Specifieke lerarenopleiding
aan CVO Panta Rhei opgelijst, met aanduiding van het aantal studiepunten. Opgelet: Deze lijst
opleidingsonderdelen en verdeling van studiepunten kan afwijken van SLO-modules van andere CVO's.

Rechts naast elk SLO-opleidingsonderdeel wordt het inhoudelijk corresponderende
opleidingsonderdeel van de educatieve graduaatsopleiding (EDUGRA) weergegeven, ook met weergave
van het aantal studiepunten.
EDUGRA omvat in

totaliteit meer opleidingsonderdelen (18 vs 14) en meer studiepunten (90 vs 60) dan

SLO. Niet alle opleidingsonderdelen EDUGRA hebben een tegenhanger in SLO en omgekeerd.

1

HO
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Vrijstel li ngen bi n nen de Ed ucatieve G rad uaatsopleid i ng
Concordantie tussen opleidingsonderdelen SLO Panta Rhei - EDUGRA

opleidingsonderdeel

stp

Opleidingsonderdeel

SLO-CVO Panta Rhei
Leroor en

verontwoordelijkheden

stp

EDUGRA

j
Toolvaardigheid
het onderwijs
en moatsch
Stoge 2
I ntervísie e n on d e rwijsthe mo's

3

ICT in

/

6
6
12
3

Algemene didactiek

6

Algemene didactiek

5

ICT in het onderwijs

3

Digitale didactiek

3

Vakdidactische Studie*

3

Vakdidactiek

6

Vakdidactische oef.

1

6

Vakdidactische oef.

l-

6

Vakdidactische oef. 2

o

Vakdidactische oef. 2

6

3

Praktijkonderzoek

3

3

Communicatievaa

3

Differentiatie en taal

Onderwijspsychologie

6

Leerlingen begeleid ing

Klasma nagement**

, Onderzoeks- & ond.opdrachten
Commu nicatievaard igheden
Taa

lontwikkelend lesgeven

rd

igheden

3
3

1-

3

3

Klasmanagement

3

Leerlingenbegeleiding 2

5

Onderwijs en maatschappij

3

Onderwijsorga nisatie & -beleid

3

Stage

9

Stage

9

(+ extro toak)
Leerlingen begeleid
(+ extra taok)

ing***

Totaal
60 stp

1-

Totaal
90 stp

2
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Vrijstel li ngen bin nen de Educatieve Graduaatsopleidi ng
Concordantie tussen opleidingsonderdelen SLO Panta Rhei - EDUGRA

3.3 Toelichting bij de concordantie van opleidingsonderdelen SLO - EDUGRA
Algemeen principe
Een opleidingsonderdeel in de linkerkolom (SLO) geeft aanleiding tot vrijstelling van het
opleidingsonderdeel in de rechterkolom (EDUGRA) dat genoteerd staat op dezelfde rijhoogte (en
omgekeerd ook, tenzij hieronder anders vermeld).

x Vakdidactische Studie Vakdidactiek
Vakdidactische studie (SLO) omvat 3 stp, terwijl de inhoudelijke tegenhangerVakdidactiek (EDUGRA) 6
stp omvat. Vakdidactische studie geeft bijgevolg geen aanleiding tot vrijstelling van Vakdidactiek.
Wie -omgekeerd- nog Vakdidactische Studie ontbreekt om de SLO-opleiding te vervolledigen, kan wel
Vakdidactiek in EDUGRA volgen en zo vrijstelling krijgen voor Vakdidactische Studie in SLO.

**

Klasmanagement (KLM)

-

Klasmanagement

Klasmanagement (SLO) omvat 3 stp, terwijl de inhoudelijke tegenhanger Klasmanagement (EDUGRA) 5
stp omvat. Klasmanagement-SlO geeft geen aanleiding tot een directe en volledige vrijstelling van
Klasmanagement-EDUGRA, gezien het verschil in studiepunten. De student kan op basis van een
EVC/EVK-dossier met eventueel een extra taak (ingebed in de stage

1-)

opmaken, zodat voor het

geheel Klasmanagement-SLO en taak KLM samen een vrijstelling voor Klasmanagement-EDUGRA

mogelijk

is.

Wie -omgekeerd- nog Klasmanagement ontbreekt om de SLO-opleiding te vervolledigen, kan wel
Klasmanagement-EDUGRA volgen en zo een directe vrijstelling krijgen voor Klasmanagement in SLO.

***

Leerlingenbegeleidine (LLB) - Leerlingenbegeleidine 2 (LLB2)
Leerlingenbegeleiding (SLO) omvat 3 stp, terwijl de inhoudelijke tegenhanger leerlingenbegeleiding2
(EDUGRA) 5 stp omvat. Leerlingenbegeleiding-SLO geeft geen aanleiding tot een directe en volledige
vrijstelling van Leerlingenbegeleiding2-EDUGRA, gezien het verschil in studiepunten. De student kan
op basis van een EVC/EVK-dossier met eventueel een extra taak (ingebed in de stage 1-) maken, zodat
voor het geheel Leerlingenbegeleiding2-SLO en taak LLB2 samen een vrijstelling voor
Leerlingenbegeleiding2-EDUcRA mogelijk is.
Wie -omgekeerd- nog Leerlingenbegeleiding ontbreekt om de SLO-opleiding te vervolledigen, kan wel
Leerlingenbegeleiding2-EDUGRA volgen en zo een directe vrijstelling krijgen voor het

opleidingsonderdeel Leerlingenbegeleiding in SLO.

3

Bijlage 5
Studiegelden en stopzettingsmodaliteiten bij de
banaba-opleidingen en postgraduaten van de
faculteit Mens en Welzijn, AJ 2019-2020

bachelor-na-bacheloropleidingen

banaba Intensieve zorg en spoedgevallenzorg
banaba Zorgmanagement

postgraduaten

postgraduaat Endoscopieverpleegkundige

postgraduaat Diabeteseducator

postgraduaat Oncologische diëtetiek

postgraduaat Coaching, supervisie en teambegeleiding

postgraduaat Niet-confessionele zedenleer

navormingen

Studiegeld BNB Intensieve zorg en spoe dge valle nzorg - Academiejaar 2019-20
BNB Intensieve zorg en spoedgevallenzorg
Opleidingsonderdelen
VeroleeQkundiae wP.tenschaooen I
VerpleeQkundiQe wetenschappen Il
Traumata en andere aQressies
Biomedische wetenschaooen I
Biomedische wetenschaooen Il
HvC1iëne, veiliC1heid en logistiek
Sociale en menswetenschappen
Sociale en menswetenschaooen Il
Apparatuur en materiaal
StaQe deel 1
Staqe deel 2
Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek:
methodologie en capita selecta

opgenomen

sem

#stp

stp

JV

4
4
3
4
5
3
3
3
3
13
12
3

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

60

60

JV
JV

JV

1
2
2
1
1
JV
JV
2

VOLLEDIGE OPLEIDING

Nonnaal studiegeld
vast
(éénmalig)

variabel per
stp
11,60
11,60
11,60
11,60
11,60
11,60
11,60
11,60
11,60
11,60
11,60
11,60

242,80

+

Totaal
variabel

Surplus
Totaal

24/09/2019

toten met

23/09/2019

Berekening TE BETALEN studiegeld bij
stopzetting

0,00

696,00 =

'r-11!!!(

�
�
.------:-=

.
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1/11/2019

1070,60

j �

�
,�

-

�
-

938,80

15/03/2020

31/10/2019 14/03/2020
479,00

variabel per
olod

46,40
46,40
34,80
46,40
58,00
34,80
34,80
34,80
34,80
150,80
139,20
34,80

BEREKENING bij STOPZETTING:

STOPZETTING vanaf

forfait opleiding
(éénmalig)

STUDIEGELD
voor totale
opleiding

1175,00

+

236,20 +

0,00

=

1175,00

Studiegeld BNB Zorgmanagement - Academiejaar 2019-20
BNB Zorgmanagement
Opleidingsonderdelen
Algemeen beleid en strategisch management
Medewerkers-. klanten-, maatschappij- en
ondernemingsresultaten
Geïnteoreerd project- en oortfoliopresentatie
Procesmanaoement
leiderschap
Management van medewerkers
Middelenmanaoement
Organisatie en regelgeving gezondheids- en
welzijnssector
Resultaten in de gezondheids- en welzijnssector

Normaal studiegeld

Surplus

sem

#stp

opgenomen
stp

1
1

9
5

x
x

11,60
11,60

104,40
58,00

11,00
6,00

JV
2
2
2
1
1

8
6
10
6
5
5

x
x
x
x
x
x

11,60
11,60
11,60
11,60
11,60
11,60

92,80
69,60
116,00
69,60
58,00
58,00

10,00
7,00
12,40
7,00
6,00
6,00

2

6

x

11,60

69.60

60

60

VOLLEDIGE OPLEIDING

vast
(éénmalig)

242,80

variabel per
stp

+

Totaal
variabel

696,00

Totaal

=

938,80

forfait opleiding
(éénmalig)

+

73,80 +

7,00

72,40

=

1085,00

•

BEREKENING bij STOPZETIING:

STOPZETTING vanaf
23/09/2019

Berekening TE BETALEN studiegeld bij
stopzetting

0,00

bijlage 1 - pag. 2/8

1/11/2019

1/03/2020

31/10/2019 28/02/2020

14/03/2020

24/09/2019

toten met

BC/B/2019/0NDW/74967 -

variabel per
olod

STUDIEGELD
voor totale
opleiding

316,60

726,80

760,20

15/03/2020

1085,00

Studiegeld Postgraduaat Endoscopieverpleegkundige - Academiejaar 2019-20
Postgraduaat Endoscopieverpleegkundige
Opleidingsonderdelen
Basisprincipes van endoscopie
Kwaliteit van zorq, manaoement en communicatie
Endoscopie van de qastro-intestinale tractus
Endoscopie van de luchtwegen en bij pancreas-.
lever- en galwegpathologie
Evidence based nursing in de endoscopie en
IPOrtfolio
Stage

Normaal studiegeld

sem

• stp

JV
JV
JV
JV

4
3
5
4

x
x
x
x

11,60
11,60
11,60
11,60

46,40
34,80
58,00
46,40

58,00
44,00
73.00
58,00

JV

3

x

11,60

34,80

44,00

JV

VOLLEDIGE OPLEIDING

3

22

vast
(éénmalig)

x

22

variabel per
stp

11,60

242,80

+

Totaal
variabel

34,80
255,20 =

BEREKENING bij STOPZETIING:

STOPZETTING vanaf

24/09/2019

toten met

23/09/2019

31/10/2019

Berekening TE BETALEN studiegeld bij
stopzetting

0,00

408,80

BC/B/2019/0NDW/74967 - bijlage 1 - pag. 3/8

Surplus

opgenomen
stp

1/11/2019

985,00

Totaal

498,00

forfait opleiding
(éénmalig)

+

variabel per
olod

166,00 +

STUDIEGELD
voor totale
opleidin g

44,00

321,00

=

985,00

Studiegeld Postgraduaat Diabeteseducator - Academiejaar 2019-20
Postgraduaat Diabeteseducator
Opleidingsonderdelen

sem

Professionele diabeteszorQ
Psychosociale zorq
Diabeteseducatie
Management, samenwerken en kwaliteitszorg
Evidence-based werken in de diabetologie en
portfolio
Stage

Surplus

Normaal studiegeld

1
1
2
2
2
2

VOLLEDIGE OPLEIDING

#stp

vast
(éénmalig)

variabel per
stp

Totaal
variabel

Totaal

forfait opleiding
(éénmalig)

3
4
4

11,60
11,60
11,60
11,60
11,60

58,00
46,40
34,80
46,40
46,40

92,00
74,00
55,00
74 00
74,00

4

11,60

46,40

74,00

5

4

24

242,80

+

278,40

=

521,20

+

235,80 +

voorbeeld: Terugbetaling van normaal studiegeld zoals voor de initiële bachelors en masters

BEREKENING bij STOPZETTING:

STOPZETTING vanaf
toten met

1/11/2019

1/03/2020

31/10/2019 28/02/2020

14/03/2020

0%
0%
0%
100%

0%
0%
0%
100%

24/09/2019
23/09/2019

15/03/2020

Terugbetaling van normaal studiegeld zoals voor initiële bachelors en masters:
vast bedrag
sem 1 vakken
JV vakken
sem 2 vakken

100%
100%
100%
100%

0%
100%
100%
100%

surplus op opleiding
surplus op OLOD sem 1 vakken
surplus op OLOD JV vakken
surplus op OLOD sem 2 vakken

100%
100%
100%
100%

0%
100%
100%
100%

0%
100%

0,00

478,60

749,00

0%
0%
0%
0%

Terugbetaling surplus:

Berekening TE BETALEN studiegeld bij
stopzetting

BC/B/2019/0NDW/74967 - bijlage 1 - pag. 4/8

variabel per
olod

:--

0%
0%
0%
0%
1026,00

1200,00

STUDIEGELD
voor totale
opleiding

443,00 =

1200,00

Studiegeld Postgraduaat Oncologische diëtetiek - Academiejaar 2019-20
Postgraduaat Oncologische diëtetiek
Opleidingsonderdelen
Oncoloqie
Oncologie en voeding
Management oncologische zorg
Staae. portfolio en casuïstiek

opgenomen
sem

# stp

stp

JV
JV
JV
JV

6
9
4
8

x
x
x
x

VOLLEDIGE OPLEIDING

27

27

Normaal studiegeld
vast
(éénmalig)

variabel per
stp
11,60
11,60
11,60
11,60

242,80

+

Totaal
variabel

24/09/2019

toten met

23/09/2019

31/10/2019

Berekening TE BETALEN studiegeld bij
stopzetting

0,00

442,80
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Totaal

69,60
104,40
46,40
92,80

313,20 =

BEREKENING bij STOPZETTING:

STOPZETTING vanaf

Surplus

1/11/2019

1300,00

556,00

forfait opleiding
(éénmalig)

+

variabel per
olod

200,00 +

120,00
181.00
80,00
163,00

STUDIEGELD
voor totale
opleiding

544,00 =

1300,00

-...

Studiegeld Postgraduaat Coaching, Supervisie en Teambegeie1ding - deel 2 (start PG aj 20-Hi-i:i) - Academiejaar 2019-20

Postgraduaat Coaching, Supervisie en
Teambegeleiding - deel 2 (start PG aj 2018-19)

opgestp

sem

#stp

Oplossingsgericht coachen

1

6

x

Supervisie en teambegeleiding

2

5

x

11

11

Opleidingsonderdelen

VOLLEDIGE OPLEIDING

Nonnaal studlegeld

nomen
vast

lffnmallal

variabel per
stD
11,60
11,60

242,80

+

Totaal
vutabel

Surplus
Totaal

forfait opleldlng
(éénmalial

variabel per
olod

69,60

223,90

58,00

223,90

127,60 =

370,40

+

-242,80 +

447,80

STUDIEGELD
voor totale
opleiding

=

575,40

BEREKENING bij STOPZETTING:

STOPZETTING vanaf
toten met

Berekening TE BETALEN studiegeld bij
stopzettina

24/09/2019
31/10/2019

28/02/2020

1/03/2020
14/03/2020

15/03/2020

23/09/2019
0,00

0,00

293,50

517,40

575,40

1/1112019

Studiegeld Postgraduaat Coaching, Supervisie en Teambegeleiding - deel 1 (start PG aj 2019-20) - Academiejaar 2019-20
Postgraduaat Coaching, Supervisie en
Teambegeleiding - deel 1 (start PG aj 2019-20)

Surplus

Nonnaal sludlegeld

opge-

nomen

vast
(6énmalig)

variabel per

Totaal
variabel

forfait opleiding
(éénmaligl

variabel per
olod

sem

#sip

stp

Basisinzichten voor de coach en teambegeleider

1

4

x

11,60

46,40

642,00

Creatief coachen en neurolinguïstisch
programmeren

2

6

x

11,60

69,60

642,00

10

10

Opleidingsonderdelen

stp

Totaal

STUDIEGELD
voor totale
opleiding

575,4

VOLLEDIGE OPLEIDING

2'2,80

+

116,00 =

358,80

+

-242,80 +

BEREKENING bij STOPZETTING:

128',00

,.

1400,00

'""111

STOPZETTING vanaf
toten met

Berekening TE BETALEN studiegeld bij
stoDzettina
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24/09/2019

1/1112019

1/03/2020

23/09/2019

31/10/2019

28/02/2020

14/03/2020

0,00

0,00

688,40

1330,40

15/03/2020

1400,00

Studiegeld Postgraduaat Niet-confessionele zedenleer - Academiejaar 2019-20
Postgraduaat Niet-confessionele zedenleer
Opleidingsonderdelen
Niet-confessionele zedenleer: theorie
Niet-confessionele zedenleer: theorie uitdiepinQ
Niet-confessionele zedenleer: praktijk
Niet-confessionele zedenleer: praktiik uitdieping

opge·
nomen
stp

sem

#stp

1

6
4
3
7

x
x
x

20

20

JV
2

JV

VOLLEDIGE OPLEIDING

x

Normaal studiegeld
vast
(éénmallg)

variabel per
stp
11,60
11,60
11,60
11,60

242,80

+

Surplus

Totaal
variabel
69,60
46,40
34,80
81,20
232,00

Totaal

24/09/2019

toten met

23/09/2019

Berekening TE BETALEN studiegeld bij
stopzetting

0,00
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1/11/2019

=

474,80

15/03/2020

31/10/2019 14/03/2020
218,00

415,20

variabel per
olod

!!��
�

BEREKENING bij STOPZETTING:

STOPZETTING vanaf

forfait opleiding
(éénmalig)

STUDIEGELD
voor totale
opleiding

450,00

+

-24,80 +

0,00

=

450,00
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