Beste STUWER student,
Heb je voor alle opleidingsonderdelen minstens 10/20 of een beoordeling geslaagd? Proficiat!!
Dan hoef je nu alleen nog maar te denken aan herinschrijven voor je volgende fase!
Je ontvangt hiervoor een mail, herinschrijving gebeurt via de link in je KULoket. Meer info op
https://intranet.ucll.be/nl/news/info-2de-en-3de-examenperiode-tolerantiedossier
Voor studenten die nog niet voor alle OPO’s geslaagd zijn
- Als je in je eerste examenkans (januari/juni) niet slaagde voor alle opleidingsonderdelen is
het belangrijk dat je op voorhand nadenkt over het verder verloop van je opleiding, zelfs
vóór je je 2de zittijd plant!
- Kom naar het studentencontact. Dit gaat door op maandag 3 juli van 9u tot 16u. Mail de
betrokken docent (voornaam.achternaam@ucll.be) zodat deze weet dat je langskomt en
niet ‘onnodig’ op je hoeft te wachten.
- Gebruik je 2de examenkans best maximaal!! Indien je dan slaagt op een of meerdere OPO’s
bouw je je leerkrediet terug op en spaar je je tolerantiekrediet.
- Tolerantie kan je inzetten in juni en in september. Je tolerantiedossier blijft 15 dagen open
na publicatie van je resultaten. Ingezette toleranties kunnen niet meer ingetrokken worden.
Denk daarom goed na voor je tolerantie inzet, bespreek dit met je trajectcoach ( = Els) als
je twijfelt! Als je herexamens doet raden we aan om toleranties pas in te zetten in
september. De resultaten van deze examens kunnen immers invloed hebben op de keuzes
die je wil maken.
- Als je een zware 2de zittijd hebt is het goed om na te denken of je deze volledig wil en kan
afleggen. Je houdt hierbij best rekening met:
 Je motivatie en capaciteiten;
 Je mogelijkheden om examens af te leggen in de 2e helft van augustus;
 De samenstelling van je studieprogramma voor volgend academiejaar;
 Ben je voor Medico-sociale vaardigheden 2.1. niet geslaagd dan dien je enkel het
niet-geslaagde deel opnieuw af te leggen. Dit geldt ook voor het bissen van
Medico-sociale vaardigheden.
- Opgelet: Indien je nog geen 60 studiepunten haalde in de opleiding en NA je 2de zittijd
minder dan 30% studie-efficiëntie behaald hebt mag je niet meer inschrijven voor de
opleiding bachelor orthopedagogie1, in het volgend academiejaar.

Voor studenten die voor alle OPO’s geslaagd zijn

1

OER 2016-2017, p. 42, art. 79

-

Je mag een afspraak maken met Els om je traject voor academiejaar 2017-2018 samen te
stellen. Of je komt langs tijdens het studentencontact op maandag 3 juli tussen 10u en 16u
of donderdag 7 september tussen 13u en 16u. Op p. 3 is een sjabloon van het curriculum
2017-2018 toegevoegd!

-

Zoals reeds eerder meegedeeld zal seminarie en bachelorproef één opleidingsonderdeel
worden, gespreid over een gans jaar. Het is enkel mogelijk om in te schrijven in dit OPO in
semester 1. Se studenten die dit semester gestart zijn met hun seminarie, werken hun
bachelorproef af in sem 1.

Belangrijke informatie start academiejaar 2017-2018
- Het nieuwe academiejaar start op donderdag 21 september om 16u. Vanaf 2017-2018
zullen de werksessies doorgaan in de R-blok ( de Ark). Jullie worden er op 21 september
ook al verwacht.
- Aankoop van handboeken (Standaard Boekhandel)
o Bestelling (de boekenlijst is terug te vinden op onderstaande link) via mail
doorgeven, uiterlijk 12/9 voor 17u via wa.hasselt@standaardboekhandel.be
o Afhalen boeken op campus;
 14/9 tussen 16u en 17u
 18/9 tussen 9u en 16u
 19/9 tussen 9u en 16u
 20/9 tussen 9u en 16u
o Afhalen boeken in Standaard boekhandel Hasselt
 Vanaf 21/9 (ook bestelling doorsturen via mail!)
- Alle praktische informatie ivm de opstart van het nieuwe academiejaar zal gecommuniceerd
worden via https://www.ucll.be/studeren/inschrijven/start-academiejaar/bachelororthopedagogie/start-bachelor-orthopedagogie-werken

Wij wensen jullie een zonnige en ontspannende vakantie, veel succes met 2 e zittijd en tot in
september!
Trajectcoaches
els.ulenaers@ucll.be
Anita.martens@ucll.be

Ilse Smits
Teamleider bachelor orthopedagogie
Gert Houben
Opleidingshoofd bachelor orthopedagogie

Curriculum STUWER 2017 – 2018
Semester 1
Alg. en sociale psychologie 1
Orthopedagogiek 1
Pedagogiek 1
Reflecterend leren 1
Orthopedagogische vaardigheden
1
Informatie- en
onderzoeksvaardigheden 1

SP
4
5
3
3
3

Semester 2
Welzijnssectoren2
Sociologie 2
Ontwikkelingspsychologie 2
Orthopedagogiek 2
Maatschappelijke vraagstukken 2

SP
3
3
3
4
3

Semester 3
Rechten en plichten 3
Filosofie, religie en zingeving 3
Praktijkproject 3
Orthopedagogische vaardigheden 3
Muzisch agogische vaardigheden 3

SP
3
3
3
4
3

4

Communicatievaardigheden 2

3

Communicatievaardigheden 3

3

Stage 2 (sem 2)(1)

3

Preventiewerker 3
Stage 2 (sem 1)(1)2

3

22
Semester 5
Welzijnsbeleid 5
Orthopedagogiek 5

SP
3
5

Reflecterend leren 5
Stage cliënt 5 (sem 1) (2)

4
6

Stage team 5 (sem 1) (2)

3

22
Semester 6
Netwerker 6
Orthopedagogische vaardigheden
6
Integratief project 6
Keuzetraject. 6.1:
krachtig coachen
praktijkopdracht
Keuzetraject. 6.2:
- maatsch. kwetsbaarheid
- praktijkopdracht
Gezinsgericht werken 6
Preventiewerker 6

2

Vakken in schuine druk worden in beide semesters aangeboden

SP
3
3
3
4
5

Ethische vraagstukken 4
Stage cliënt 5 (sem 2) (2)
Stage team 5 (sem 2) (2)

3
6
3
24

22

3

SP
3
3

Semester 7
Actuele thema’s in hulpverlening 7
Handelingsplanner 7

SP
3
3

Semester 8

SP

Innoveren en ondernemen 8

3

3

Netwerker 7
Keuzetraject 7.1:
conflicthantering
praktijkopdracht
Keuzetraject 7.2:
ontwikkelingsstoornissen
praktijkopdracht
Hulpverleningsvraagstukken 7

3

Stage cliënt 8 (sem2)(3)
Stage team 8 (sem 2)(3)

11
3

3
3
3
3
3
3

Stage cliënt 8 (sem 1)(3)
Stage team 8 (sem 1)(3)
Reflecterend leren 8 (sem 1)(3)
21

Semester 4
Filosofisch. en ethisch denken 4
Management en organisatieleer 4
Psychopathologie 4
Medico-sociale vaardigheden 4
Praktijkgerichte
onderzoeksvaardigheden 4
Handelingsplanner 4

21

3
3
Reflecterend leren 8 (sem 2)(3)
3
3
3
Bachelorproef 7
11
3
3
18

3

10

30

