
START ACADEMIEJAAR 2019-2020 

Het academiejaar start in de week van 16 september 2019. Als je start in cluster 1 is je vaste lesdag donderdag, van 

9.00 tot 16.30. De eerste lesdag is donderdag 19 september. 

De opleiding Graduaat Orthopedagogie wordt modulair georganiseerd. De studieduur bedraagt 6 semesters. Elk se-

mester houdt een combinatie/cluster in van een aantal theoretische en praktijkgerichte opleidingsonderdelen (OPO ’s). 

Zie opleidingsprofiel https://www.ucll.be/node/10958 

De theoretische OPO’s (62 SP) worden op 1 lesdag per week georganiseerd. 

De OPO’s beroepspraktijk (58 SP) betreffen de begeleiding op de stage- of werkplek. In de vorm van individuele- en 

groepsgesprekken word je door een praktijkdocent opgevolgd. Deze begeleiding brengt een aantal extra aanwezighe-

den op de campus met zich mee (minimum 2 halve dagen per semester).  

Om je beroepsspecifieke competenties te helpen ontwikkelen, zorgen we voor een directe koppeling tussen theorie en 

praktijk. Naast het volgen van de lessen, moet je daarom ook 280 uur per semester praktijkervaring opdoen in de wel-

zijnssector (220 uren voor OPO Beroepspraktijk 1). Deze uren moeten regelmatig gespreid worden over het volledige 

semester. Deze sterke koppeling tussen theorie en praktijk is eigen aan een graduaatsopleiding.  

Als student ga je zelf op zoek naar een praktijkplaats (= werkplek) binnen het orthopedagogische werkveld.  Daarom 

is het belangrijk dat je goed op de hoogte bent van de verwachtingen. Deze informatie vraag je op door een bericht te 

sturen naar loe.janssen@ucll.be. Wacht zeker niet tot september om een w erkplek te zoeken want de 

stageplaatsen voor de opleiding Graduaat Orthopedagogie worden nu reeds bedeeld. 

STARTDAG 
Tijdens de startdag maak je als nieuwe student kennis met je medestudenten, je klas en je lesgevers. We maken je 

wegwijs op de campus en vertellen je alles wat je moet weten over jouw lessen op de campus en het werkplekleren. 

We zorgen ervoor dat je een goede start kan nemen.  

De startdag voor het Graduaat Orthopedagogie is donderdag 12 september van 10.00 tot 16.00. We verwachten je die 

dag op Campus Hemelrijk, Hemelrijk 25, 3500 Hasselt.  

CURSUSSEN EN BOEKEN 
Voor je opleiding heb je natuurlijk cursussen nodig. Deze krijg je tijdens de lessen. 

 

Welkom! Je bent definitief ingeschreven voor de opleiding Graduaat Orthopedagogie op Campus Hemelrijk. 
Hieronder vind je alle info om je start bij UC Leuven-Limburg optimaal te laten verlopen. We 
wensen je alvast een goede start toe en kijken er naar uit om jou te ontmoeten.  
Jet Daniëls, opleidingsverantwoordelijke Graduaten Welzijn Limburg 
Loe Janssen, coördinator Graduaat Orthopedagogie 

CAMPUS HEMELRIJK 

Graduaat Orthopedagogie 



(TRAJECT)BEGELEIDING 
De coördinator van de opleiding, Loe Janssen, zal jouw traject opvolgen.  

Daarnaast krijgt iedere student een praktijkdocent toegewezen. Deze persoon ondersteunt je ontwikkeling op de 

werkplek.  

VRIJSTELLINGEN EN VERKORTE TRAJECTEN 
Denk je dat je in aanmerking komt voor vrijstellingen omdat je al credits behaalde in een (andere) hoger onderwijs 

opleiding? Stuur dan een bericht naar loe.janssen@ucll.be 

MEER INFORMATIE 
Heb je nog vragen? Aarzel niet om ons te contacteren, we helpen je graag verder via loe.janssen@ucll.be of 

jet.daniels@ucll.be 

Deze informatie wordt regelmatig geactualiseerd. Ga naar www.ucll.be/start voor de meest recente updates. 


