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Beste Lezer, 

Voor je ligt de informatiebrochure WERKPLEKLEREN van  STUWER, UC Leuven-

Limburg. 

In de opleiding orthopedagogie organiseren we een aanbod voor volwassenen en 

werkstudenten: het STUWER traject. STUWER staat voor studeren en werken en leidt 

op tot een bachelor in Orthopedagogie. 

Indien je meer informatie wil over het volledige stuwerprogramma verwijzen we graag 

naar https://www.ucll.be/studeren/professionele-bachelors/orthopedagogie-werken-

en-studeren 

In deze brochure focussen we op het werkplekleren. We verdiepen ons in de 

onderwijsmethode Werkplekleren, geven een overzicht van mogelijke leerwerkplekken, 

staan stil bij het begeleiden en beoordelen van het werkplekleren en geven 

organisatorische informatie. 

Om het lezen te vergemakkelijken spreken we niet over hij/zij, maar over hij. Uiteraard 

worden beiden bedoeld. 

‘Werkplekleren is meer dan alleen 
maar het zoeken naar werkpunten 
en deze aan te pakken. Het gaat niet 
alleen over het werk en op welke 
manier je dit beter kan. Het 
werkplekleren heeft ook gevolgen 
voor je hele ontwikkeling als 
persoon. Je gaat zelfstandiger in 
het werkveld staan waardoor je 
verantwoordelijker gaat worden. 
Het werkplekleren gaat dan ook 
verder dan een gewone reguliere 
opleiding. De grote meerwaarde is 
dan ook dat je je kan bewijzen door 
middel van situaties en acties op de 
werkvloer en niet altijd alleen maar 
theorie ziet en daar examens over 
krijgt. Het is net dat ietsje meer!’ 

Jonas, Stuwerstudent 

https://www.ucll.be/studeren/professionele-bachelors/orthopedagogie-werken-en-studeren
https://www.ucll.be/studeren/professionele-bachelors/orthopedagogie-werken-en-studeren
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1 STUWER 

Werkstudenten die het stuwerprogramma volgen en succesvol afronden behalen een 

diploma van bachelor in Orthopedagogie.  

Om dit diploma te behalen volgt hij: 

- een programma van ongeveer 45 studiepunten per academiejaar, gespreid over 4

academiejaren

- werksessies op donderdagavond

En doet hij:

- aan zelfstudie

- vanaf semester 3 minimum 12 uren per week ervaring op, op de werkvloer in de

functie van bachelor Orthopedagogie. Deze werkplekervaring bestaat uit

meedraaien in de werking van de organisatie en in het takenpakket van een

bachelor in de Orthopedagogie. Deze uren worden gericht gekozen in functie van

de aanwezigheid van cliënten en hun context.

- Minimum 20u per week ervaring op, als hij werkzoekend is en kiest voor een

programma van 60 SP

2 WIE IS DE WERKSTUDENT? 

De werkstudent bestaat niet; het zijn studenten die voltijds of deeltijds werken en dit 

combineren met hun studies én heel vaak met een gezin, zorg voor ouders, 

vrijwilligerswerk, … Het is dus een heel diverse groep. Een aantal kenmerken, die we 

overnemen uit de Werkplekleerbox (Wijnants, 2014), willen we onderstrepen. 

De werkstudent: 

- Wil een tweede kans voor een diploma, wil een droom waarmaken

- Wil zijn competenties ontwikkelen, vaak na een doordacht en bewust keuzeproces

- Heeft verantwoordelijkheden en werd mogelijks al geconfronteerd met

twijfels/problemen

- Is niet altijd correct geïnformeerd over recente mogelijkheden van studeren in het

hoger onderwijs

- Heeft een zeer diverse vooropleiding genoten

- Heeft voorkennis, vaak werk- en levenservaring

- Heeft nood aan een goede planning en transparante informatie

- Legt de lat voor zichzelf vaak heel hoog

- Heeft duidelijke leervragen, is gefocust op leren en veel minder op randactiviteiten

- Heeft last van stress en onzekerheid

- Wil uitgedaagd worden

- …
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3 UITGANGSPUNTEN 

De Stuweropleiding heeft 3 uitgangspunten, die we hier achtereen volgens bespreken.

3.1 Het referentiekader van de student 

Het referentiekader van een student, ook wel de “gevulde rugzak” genoemd, is een 

raamwerk en filter dat nieuwe ervaringen en informatie selecteert, ordent en 

interpreteert. Elke student werkt vanuit zijn eigen rugzak, met eigen talenten en 

leerpunten. Ook toetst hij nieuwe inzichten en vaardigheden aan reeds verwerkte 

informatie. Het eigen referentiekader heeft een grote invloed op het ‘leren’.  

3.2. Actieve verantwoordelijkheid 

Van elke student verwachten we dat hij een actieve verantwoordelijkheid opneemt 

voor zijn eigen leerproces; dat hij kansen en uitdagingen aangrijpt en doelgericht 

keuzes maakt ifv zijn leerproces. 

3.3.  Werkplekleren. 

Het leren op en omwille van de werkplek is een bewuste keuze. Studenten gebruiken 

hun werkplek om hun competenties te ontwikkelen door ervaringen op te doen op de 

werkplek, te experimenteren, te reflecteren, te evalueren en bij te sturen. 

We kiezen voor Werkplekleren als onderwijsmethode. Werkplekleren staat centraal 

in het opleidingsprogramma. 
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4 HET WERKPLEKLEREN IN STUWER 

4.1 Work based learning 

Het Work Based Learning of Werkplekleren omschrijven we als volgt: 

“ Work Based Learning is een onderwijs- en vormingsmethode waarbij de 

competentieontwikkeling centraal staat en waarbij de elders en eerder 

verworven kwalificaties en competenties, het formele, informele en niet-formele 

leren elkaar aanvullen in de ontwikkeling van formele, en door instellingen voor hoger 

onderwijs erkende en geaccrediteerde kwalificaties. Work Based Learning is een 

onderwijs- en leermethode waarbij ervaring centraal staat, waardoor de student zijn 

of haar competenties in meervoudige contexten ontwikkelt, vooral op de werkplek 

en omwille van de werkplek. De student neemt deel aan een theoretisch, 

(toegepast) wetenschappelijk project, dat zowel essentieel als relevant is voor 

studie- en werkomgevingen. 

Work Based Learning vindt plaats in een context van gestructureerde partnerschappen 

en omgevingen en creëert een duidelijke bijkomende toegevoegde waarde en sociaal 

kapitaal voor alle betrokken partijen, namelijk de werkplek, de instelling voor hoger 

onderwijs en de student. De drie betrokken partijen dragen een gelijke 

verantwoordelijkheid voor het leerproces. Het beheer van het programma berust bij de 

instelling voor hoger onderwijs. Het leerproces berust in de handen van de student 

zelf, hetgeen met zich meebrengt dat de student verantwoordelijk is voor de 

eigen leerervaring en de beoogde transitie. Een reflexieve aanpak en attitude is 

fundamenteel voor het persoonlijke competentieontwikkelingsproces.” (110226-CP-1-

IT-Grundtvig-G1, 2007) 

De student leert op en via authentieke werkplekken en voert reële werkprocessen 

en taken uit met echte collega-werknemers en cliënten. Volgens de Werkplekleerbox 

(Wijnants, 2014) vormen de werkervaringen de motor voor het leren:  

- Om vanuit de praktijk te abstraheren: theoretische kaders en persoonlijke

referentiekaders begrijpen;

- Om te reflecteren over eigen competentieontwikkeling;

- Om oefenkansen te bieden;

- Om vanuit de praktijk te onderzoeken

- …

Werkplekleren is een mix van leren via de leeromgeving van de werkplek én het 

leren via contactonderwijs in de hogeschool én digitaal leren. De verschillende 

leeromgevingen versterken elkaar.  
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4.2 Werkplekleren in de praktijk 

Het werkplekleren vormt de rode draad doorheen de opleiding. Ervaringen op de 

werkvloer worden meegenomen doorheen de opleiding in opdrachten, vaardigheden 

en concepten. Aangeboden leerstof vanuit de opleiding wordt toegepast  en 
geïntegreerd op de werkplek. 

Om deze wisselwerking mogelijk te maken, verwachten we van iedere student dat hij 

minimum1 12u per week ervaring opdoet in het werkveld, vanaf semester 3 tot en 

met semester 8. Deze ervaring is nodig om via het werkplekleren om de 

opleidingsspecifieke leerresultaten (OLR’s) te bereiken. 

Duidelijk is dat werkplekleren meer is dan stage lopen. 

4.3 Werkplekleren in het STUWER curriculum 

Het curriculum is opgebouwd in een aantal opleidingsonderdelen per semester. De 

opleidingsonderdelen die in het geel gearceerd zijn, kunnen studenten enkel opnemen 

in hun programma als ze een leerwerkplek hebben waar ze minimum 12u per week 

meedraaien binnen het takenpakket van een bachelor in Orthopedagogie. Dit 

verduidelijkt dat werkplekleren integraal en structureel deel uit maakt van het 

opleidingsprogramma.  

In onderstaand schema zijn de opleidingsonderdelen die beoordeeld worden op de 

werkplek, geel gemarkeerd. 

Stuwer curriculum 2020-2021 

Semester 1 24 

SP 

Semester 2 24 

SP 
Pedagogie 1 6 SP Psychologie 2 6 SP 

Algemene orthopedagogie 1 6 SP Ontwikkelingspsychologie 2 6 SP 

Recht en Maatschappij 1 6 SP Algemene stagevoorbereiding 

2(sem 2) 

6 SP 

Leren in het hoger 

onderwijs 1 

6 SP Loopbaanleren 2 6 SP 

1 Enkel het minimum aantal uren per week wordt vastgelegd door de opleiding. Hoeveel uren studenten 
effectief aan werkplekleren doen wordt bepaald door de leerwerkplek (= organisatie waar de student aan 
werkplekleren doen) én de student. 
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Semester 3 24 

SP 

Semester 4 21 

SP 
Welzijn in beweging 3 6 SP Orthopedagogie 4 6 SP 

Cultuursensitief handelen 3 6 SP Keuzeruimte 4 6 SP 

Specifieke orthopedagogie 3 6 SP (Jeugd)criminologie en 

psychopathologie 4 

6 SP 

Stage 3 (sem 1) 6 SP Stage 4 (sem 2) 3 SP 

Semester 5 21 

SP 

Semester 6 21 

SP 
Stage 5 (sem 1) 9 SP Stage 6 (sem 2) 3 SP 

Filosofisch en ethisch 

handelen 5 

6 SP Orthopedagogische 
communicatie 6 

6 SP 

Sociaal ondernemen en 

innoveren 5 

6 SP Keuzeruimte 6 6 SP 

Ervarend leren 6 6 SP 

Semester 7 18 

SP 

Semester 8 27 

SP 
Stage 7 (sem 1) 9 SP Intervisie leren 8 (sem 2) 3 SP 

Actuele tendensen in het 

werkveld 7 

6 SP Stage 8(sem 2) 14 SP 

Levenslang leren 7 3 SP 

Bachelorproef 7 10 SP 

Figuur 1 Stuwer curriculum 

5 LEERWERKPLEKKEN 

5.1 Het orthopedagogisch werkveld 

Alle organisaties in het orthopedagogische werkveld zijn geschikt als leerwerkplek. 

Hieronder plaatsen we een overzicht met mogelijkheden2:  

Studenten die reeds werkzaam zijn als opvoeder/begeleider mogen op de eigen 

werkplek hun 12u werkplekleren volbrengen op voorwaarde dat ze het takenpakket 

2 Voor meer informatie verwijzen we naar www.desocialekaart.be 

http://www.desocialekaart.be/
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van een bachelor in Orthopedagogie uitvoeren én begeleid worden door een 

leidinggevende met orthopedagogische kennis en ervaring.  

Figuur 2 overzicht orthopedagogisch werkveld 

5.2 ‘Andere’ werkplekken 

Naast de orthopedagogische organisaties is het voor studenten ook mogelijk om aan 

werkplekleren te doen in het brede welzijnswerk en onderwijs. Werkplekken waar we 

als hogeschool ervaringen mee hebben, zijn: 

- Lesgeven in het secundair onderwijs. Naast de onderwijsopdracht in CVO, ASO

TSO en BSO, is OOK een opdracht als leerlingbegeleider, studiebegeleider of

groene leerkracht noodzakelijk

- Werken als zorgcoördinator in het lager onderwijs

- Werken, als coördinator, in buitenschoolse kinderopvang

- Werken, als coördinator, in kinderdagverblijven

- Begeleiden van mensen in armoede

- Ondersteunen van gezinnen met kinderen tot 12 jaar

- Begeleiden van jongeren in leercentra en zorghoeves

- Begeleiden van kinderen, jongeren en volwassenen met een Persoonlijk Budget

- Werken als animator of begeleider in woonzorgcentra

Voor al deze werkplekken is het noodzakelijk dat de student zijn orthopedagogische 

kennis en expertise kan inzetten en kan verruimen door het werkplekleren. Om dit te 

kunnen garanderen verwachten we dat deze werkplekken aan onderstaande 

voorwaarden voldoen:  

- Voldoende mogelijkheden om te pionieren in denken en handelen vanuit

orthopedagogische denk- en methodische kaders

- Een mentor die vertrouwd is met deze denkkaders of er zich in wil verdiepen.
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5.3 Quickscan van de leerwerkplek 

Zowel studenten als werkplekken stellen zich regelmatig de vraag of de werkplek 

voldoet als leerwerkplek binnen het Stuwerprogramma. Dankzij het OOF-project 

‘wegwijs in werkplekleren’ hebben we een quickscan3 ontwikkeld die de minimale 

verwachtingen bevat om werkplekleren maximale kansen te geven, ook terug te 

vinden in de Werkplekleerbox (Wijnants, 2014). 

In het kader van het zoeken naar een geschikte werkplek kan deze quickscan gebruikt 

worden door zowel de student als de werkplek om in een startgesprek af te toetsen 

of de werkplek maximale kansen kan bieden.  

De minimale verwachtingen voor werkplekken worden in de Werkplekleerbox 

(Wijnants, 2014) omschreven als: 

- De werkplek biedt een klimaat waarin een student kan leren en groeien

- De werkplek neemt de student op als teamlid die meewerkt aan het realiseren

van doelstellingen van de werkplek

- De werkplek, opleiding en student zijn bereid relevante informatie beschikbaar

te stellen aan elkaar en hiermee vertrouwelijk om te gaan

- De student kan op de werkplek competenties eigen aan het beroep ontwikkelen

- De werkplek, student en opleiding werken aan/ bepalen samen uitdagende

activiteiten

- De werkplek respecteert de student en creëert kansen tot talentontwikkeling

- De werkplek coacht samen met de opleiding de student

- De werkplek verzamelt informatie in functie van het beoordelingskader van de

opleiding die eindverantwoordelijke is voor de evaluatie

- De partners zijn bereid om bovenstaande items te concretiseren en te

bevestigen in een samenwerkingsovereenkomst

6 BEGELEIDEN EN BEOORDELEN VAN HET WERKPLEKLEREN 

De 3 kernelementen van het werkplekleren in het Stuwerprogramma zijn: 

- stage lopen

- reflecteren over eigen leerproces

- bachelorproef uitwerken.

3 Meer informatie over de quickscan kan je vragen aan stuwer.ortho@ucll.be 

mailto:els.ulenaers@ucll.be
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6.1 Stage lopen 

Vanaf semester 3 loopt de student minimum 12u per week stage op de werkplek. 

Ieder semester ligt de focus op het bereiken van vooraf bepaalde Opleidingsspecifieke 

leerresultaten (OLR’s).  

Omdat het geheel meer is dan de som van de delen, kiezen we voor een integratieve 

benadering. De student ontwikkelt beroepstaken (een beroepstaak = een zinvolle 

realistische eenheid die van een werknemer gevraagd kan worden in zijn job) op de 

werkplek en doet hiervoor beroep op eigen expertise, theoretische inzichten en 

vaardigheden. Tevens gebruikt hij de inzichten en de mogelijkheden van de werkplek 

om deze beroepstaken uit te voeren. 

De student concretiseert de beroepstaak vanuit de eigen leerbehoeften en neemt zo de 

zelfregie over het eigen leerproces. 

6.1.1 Begeleiding 

De begeleiding en beoordeling worden opgenomen door de stagecoach van de opleiding 

en de mentor van de werkvloer. Tevens maakt de coach deel uit van een team coaches 

werkplekleren olv de stuwerverantwoordelijken.  

6.1.1.1 De stagecoach 

Iedere student krijgt in het begin van zijn opleiding een stagecoach toegewezen. Deze 

coach volgt in principe de student gedurende de volledige opleiding.  

De coach neemt volgende rollen op:  

- hij introduceert de student in de stage

- hij is begeleider van het leerproces van de student

- hij volgt de competentieontwikkeling op

- hij activeert denk - en leerprocessen door gerichte feedback te geven aan de

student

- hij voert 3 gesprekken met de student en mentor op de werkvloer:

 een introductiegesprek aan het begin van ieder semester,

 tussentijds een stand van zakengesprek

 op het einde van het semester een eindevaluatiegesprek. (Tijdens stage 4

gaat het enkel over een evaluatiegesprek)
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- hij beoordeelt samen met de mentor en de student het competentieniveau tijdens

een eindevaluatiegesprek

- de coach draagt de eindverantwoordelijkheid voor de beoordeling van de student

- hij is het aanspreekpunt aangaande vragen en bedenkingen ivm de stage

6.1.1.2 De mentor op de werkvloer 

Elke student heeft een klankbord van een inhoudelijke expert nodig tijdens zijn 

competentieontwikkeling. Op de meeste werkplekken gebeurt deze inhoudelijke 

begeleiding door collega’s en/of leidinggevenden, in deze context spreken we over 

MENTOREN.  

De student zoekt zelf een mentor op de werkvloer. Voor studenten die hun stage lopen op 

hun eigen werkplek dient de mentor een leidinggevende mét orthopedagogische kennis en 

ervaring te zijn én minimum over een relevant bachelorniveau beschikken.  

De mentor neemt volgende rollen op:  

- hij introduceert de student op de werkvloer

- hij zorgt dat de student voldoende kansen krijgt om de nodige informatie te

verzamelen voor alle aspecten van het werkplekleren

- hij volgt de competentieontwikkeling op

- hij houdt regelmatige gesprekken met de student om gerichte feedback te geven

en de student bij te sturen in zijn leerproces

- hij voert begeleidingsgesprekken met de student en coach werkplekleren op de

werkvloer

- hij beoordeelt samen met de coach werkplekleren en de student het

competentieniveau van de student

- bij problemen neemt de mentor contact op met de coach werkplekleren

6.1.1.3 Studenten “zonder” mentor 

Studenten die geen onmiddellijke mentor (lees inhoudelijke expert) op de werkplek 

kunnen vinden en/of leidinggevende met inhoudelijke expertise (lees beoordelaar op 

de werkplek), bieden we onderstaande mogelijkheid aan:  

- een inhoudelijke expert uit de opleiding begeleidt de student in zijn

competentieontwikkeling.

- de student maakt zelf een vacature waarin hij aangeeft welke expertise en

begeleiding hij nodig heeft

- de opleiding kiest, op basis van deze vacature, een inhoudelijke expert

De beoordeling zal gebeuren met de mentor en de coach werkplekleren op school.  

Hieronder beschrijven we enkele mogelijke werkcontexten van stagiaires én de manier 

waarop we begeleiding en beoordeling garanderen:  
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1. Student werkt of doet aan werkplekleren in PAB

- Betrokkenen: coach Werplekleren/mentor (= cliëntsysteem). Er wordt gezocht

naar een manier waarop het cliëntsysteem de beoordeling van de

stagecompetenties kan uitvoeren. Het cliëntsysteem ondertekent het contract

werkplekleren

- Plaats evaluatie: op de werkplek

2. Student werkt als leidinggevende in een organisatie

- Betrokkenen: mentor(indien nodig vraagt de student een inhoudelijke expert door

het maken van een vacature)/coach werkplekleren. Medewerkers van de stagiaire

mogen aanwezig zijn indien dit een meerwaarde is voor de student

- Plaats evaluatie: op school

3. Student werkt in een zelfstandige praktijk (geen therapie !!!)

- Betrokkenen: coach werkplekleren

- Plaats evaluatie: op school

- Methodiek = START-methodiek

De eindverantwoordelijkheid voor de beoordeling ligt ALTIJD bij de stagecoach! 

6.2 Reflecteren over eigen leerproces 

Tijdens de opleidingsonderdelen stage 4 en intervisieleren 7 leert de student kritisch 

reflecteren waar de focus ligt op de orthopedagogische grondhouding en de 

beroepshouding.  

De introductie en begeleiding van reflecterend leren gebeurt door een docent van de 

opleiding. De beoordeling gebeurt op de werkplek door de stagecoach en de mentor 

6.3 Bachelorproef 

Voor de bachelorproef is het uitgangspunt een vraagstuk uit de praktijk, dat de student 

vervolgens als project uitwerkt. 

Vanuit de opleiding krijgt de student een interne begeleider toegewezen, deze 

begeleider coacht de student doorheen het proces en beoordeelt de bachelorproef. Op 

de werkplek gaat de student zelf op zoek naar een mentor, een expert van de 

werkvloer die kan ondersteunen tijdens de opzet en uitvoering van de bachelorproef in 

de hulpverleningssetting 
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7 PRAKTISCHE INFORMATIE 

7.1 Contracten 

Elke student laat bij aanvang van een werkplekperiode een contract/overeenkomst 

ondertekenen door alle betrokken partijen (de organisatie, de hogeschool en de 

student zelf). In deze contracten zijn alle modaliteiten betreffende het werkplekleren 

opgenomen. Het contract is opgenomen in de stageleidraad die iedere student bij de 

start van de stage ontvangt. 

Er zijn 2 soorten contracten. Voor studenten die hun eigen werkplek gebruiken als 

leerwerkplek is er een ‘overeenkomst voor studenten met een arbeidsovereenkomst’. 

Dit contract vervangt het arbeidscontract NIET! 

Voor studenten die onbetaald meedraaien in een orthopedagogische setting is er een 

‘overeenkomst voor studenten zonder arbeidsovereenkomst’.  

De student is verantwoordelijk voor het laten ondertekenen van deze contracten. 

In de volgende paragrafen gebruiken we voor studenten zonder arbeidsovereenkomst 

de term ‘stagiaire’ en voor studenten met arbeidsovereenkomst de term ‘werknemer’. 

Indien alle studenten bedoeld worden, wordt de term ‘student’ gebruikt.  

7.2 Arbeidsgeneeskundig onderzoek 

Elke student krijgt, indien nodig, bij aanvang van zijn werkplekleren een 

arbeidsgeneeskundig onderzoek. Voor stagiaires wordt dit onderzoek georganiseerd 

door de opleiding. Voor werknemers volstaat het arbeidsgeneeskundig onderzoek op 

hun werkplek.  

7.3 Beroepsgeheim 

Elke student respecteert het beroepsgeheim. Persoonlijke gegevens zoals familienaam, 

geboortedatum, adres; … worden niet vermeld op schriftelijke werkstukken. Het is ook 

verboden om foto’s, zonder toestemming, op facebook of andere sociale media te 

verspreiden.  

7.4 Prestaties 

Van de student wordt verwacht dat hij zich houdt aan de uurregeling, de gewoonten 

en gebruiken van de organisatie waar hij aan werkplekleren doet. In functie van zijn 

eigen leerproces en met het oog op een realistisch beeld van het werkveld wordt enige 

soepelheid gevraagd. De prestaties van de stagiaires worden niet bezoldigd. 
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7.5 Vakantie 

De stagiaire werkt niet mee tijdens de Kerst-, Paas- en zomervakantie. Tijdens de 

herfst- en krokusvakantie kunnen sommige onderwijsactiviteiten georganiseerd 

worden.  

Er wordt aan de stagiaires gevraagd de nodige flexibiliteit en engagement te 

gebruiken, want een vakantieregeling brengt vaak een andere werking en dynamiek 

met zich mee, zodat dit extra leerkansen zijn voor de stagiaires. 

7.6 Verzekeringen 

Ieder ongeval wordt binnen 24 uren doorgegeven aan de Hogeschool, dit is nodig voor 

de regeling van de verzekering. 

7.7 Ziekte 

Bij ziekte verwittigt de student de werkplek, de opleiding en de stagecoach. De student 

bezorgt het secretariaat van de hogeschool een ziekenbriefje volgens de modaliteiten 

beschreven op het intranet.  
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BIJLAGE 1 OPLEIDINGSSPECIFIEKE LEERRESULTATEN (OLR) 

1. De PBA orthopedagogie bouwt op een professionele manier een begeleidingsrelatie

op met de cliënt en zijn context, en draagt zorg voor het onderhouden en het afronden

ervan, vanuit de (ortho)(ped)agogische grondhouding.

2. Binnen de context van een team en in samenspraak met de cliënt en zijn context maakt

de PBA orthopedagogie op autonome wijze een inschatting van de krachten en

uitdagingen van de cliënt.

3. De PBA orthopedagogie analyseert de (hulp)vraag en stuurt actief het proces van

handelingsplanning. Op basis van zijn (ortho)(ped)agogische kennis formuleert hij

haalbare doelen en geschikte methodes in overleg met de belanghebbenden.

4. Op vraaggerichte en krachtgerichte manier ondersteunt, begeleidt, organiseert en

coördineert de PBA Orthopedagogie wonen, werken, leren en vrije tijd in de

dagdagelijkse context. Hij doet dit op een methodische en duurzame wijze, met oog

voor creativiteit en innovatie. Hij neemt bewust initiatieven om de ontwikkelingskansen

en kwaliteit van leven/bestaan te garanderen.

5. De PBA creëert in samenspraak met de cliënt en zijn context een stimulerend en

veilig klimaat voor diens emtionele, sociale, cognietieve, en/of motorische

ontwikkeling

6. De PBA orthopedagogie ondersteunt de cliënt in het kwalitatief en duurzaam versterken

van zijn netwerken, om het welzijn en de kans op maatschappelijke participatie te

vergroten.

7. De BPA orthopedagogie werkt (interdisciplinair) samen en communiceert, ook in

complexe en gespecialiseerde contexten, professioneel met zijn cliënt, diens context,

collega’s en externen.

8. De PBA orthopedagogie participeert (pro)actief aan positieve en integrale preventie in

de samenleving, op beleids- en op organisatieniveau. Hij signaleert verbeterpunten

en treedt preventief op om probleemsituaties voor de cliënt te voorkomen.

9. De PBA orthopedagogie levert actief een bijdrage aan de visieontwikkeling, het

beleid en het beheer van organisaties.

10. De PBA orthopedagogie stuurt zijn (ortho)(ped)agogisch handelen bij aan de hand van

kritische zelfreflectie, actuele inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en

regionale, nationale, Europese en internationale evoluties.

11. De PBA orthopedagogie draagt op micro-, meso- en macroniveau actief bij tot begrip

en betrokkenheid aangaande beroepsgerelateerde ethische, normatieve,

maatschappelijke en interculturele vragen. Hij handelt vanuit universele rechten

en waarden.

12. De beroepshouding van de PBA Orthopedagogie is betrokken, empathisch, assertief,

representatief en integer.  De beroepsspecifieke identiteit van de PBA Orthopedagogie

vertrekt vanuit de orthopedagogische grondhouding.




