
 
20

19
-2

02
0

MOVING
MINDS

TAKING
CARE

diepenbeek hogeschool voor moving minds

werken en studeren

bachelor orthopedagogie
stuwer



2



 3

BACHELOR IN
ORTHOPEDAGOGIE
VOOR VOLWASSENEN EN WERKSTUDENTEN

Dan biedt UC Leuven-Limburg jou de mogelijkheid om 
bachelor in orthopedagogie te worden via Stuwer. STUWER 
staat voor studeren en werken en is een traject voor volwassen 
(werk)studenten. Deze opleiding richt zich tot al diegenen die 
geboeid zijn door het begeleiden van kinderen, jongeren en 
volwassenen in opvoedings- en ondersteuningssituaties.

We richten ons in dit programma tot volwassenen die graag 
zelfstandig aan de slag gaan. Maturiteit, motivatie en
zelfdiscipline zijn sleutelbegrippen om de opleiding succesvol 
te beëindigen. Leren in en op de werkplek neemt een belang- 
rijke plaats in tijdens deze opleiding.

CHERYL NELOM

Enkele jaren geleden twijfelde ik eraan om de stuwer-opleiding 
bachelor orthopedagogie aan te vangen. Ik dacht immers dat ik 
een student was die moeite zou hebben met de grote mate van 
zelfstudie die verwacht wordt in deze avondopleiding. Toch 
besloot ik ervoor te gaan. Al snel merkte ik dat de medestuden-
ten een enorme steun zijn: we maken heel vaak hetzelfde mee 
en het is fijn om een klankbord te hebben om te praten over 
gebeurtenissen op de stageplaats of het werk. Bovendien zijn 
de (praktijk)lectoren begripvol en geven zij advies waar nodig. 
En daarom kan ik nu vol overtuiging zeggen: Ik ben blij dat ik 
deze stap heb gezet!

RIET-BENSY BERTELS

Als stuwer-studente in de bachelor orthopedagogie begon ik 
met een klein hartje aan de opleiding: ‘gaat dit mij wel lukken?’ 
en ‘hoe ga ik werk én studeren én thuis kunnen combineren?’ 
waren vragen die door mijn hoofd spookten. Toen ik doorhad 
dat het mogelijk was een individueel traject samen te stellen, 
besefte ik pas de mogelijkheden van dit stuwer-traject. De we-
tenschap dat ik mijn studies kon doen, afgestemd op de noden 
van thuis met kinderen, hun huiswerk en het huishouden, was 
voor mij doorslaggevend in mijn beslissing de opleiding aan te 
vangen.

Tijdens dit individueel traject word ik zeer goed begeleid door 
de trajectbegeleider, die als expert mee mijn mogelijk traject 
hielp uitstippelen, elk jaar opnieuw met de nodige adviezen en 
het nodige geduld.

Door dit stuwer-traject is mijn goesting om verder te studeren 
enkel maar toegenomen, dus het is zeker een aanrader voor 
iedereen die zichzelf verder wilt professionaliseren. Een tip? 
Take a parachute, and jump! 

Ben je werkzaam als begeleider en heb 
je nog geen diploma? Wil je graag een 
diploma behalen en niet dagelijks met 
18-jarigen op de schoolbanken zitten? 
Wil je je levens- en werkervaring laten 
verzilveren? Wil je je heroriënteren en 
begeleider worden?
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HET BEROEP VAN 
EEN BACHELOR IN  
ORTHOPEDAGOGIE
Met je diploma van professionele  
bachelor orthopedagogie op zak opent 
zich een waaier van mogelijkheden en 
kan je aan de slag als gespecialiseerd 
begeleider in zowel ambulante, semi-resi-
dentiële als residentiële werkvormen. Je 
kan tewerkgesteld worden binnen regu-
liere en/of meer gespecialiseerde dien-
sten. Of je kan sociaal ondernemer wor-
den en je eigen dienstverlening opzetten.

 INTEGRALE JEUGDHULP
• thuisbegeleidingsdiensten
• diensten voor pleegzorg
• begeleidingstehuizen
• onthaal, oriëntatie en observatie- 
 centra, observatie- en behandelings- 
 centra, dagcentra, centra voor   
 kind- en gezinsondersteuning 
• tehuizen voor niet-begeleide  
 minderjarigen
• organisaties voor minderjarige   
 personen met een handicap

 ORGANISATIES VOOR  
 MEERDERJARIGE  
 PERSONEN MET EEN  
 HANDICAP
•  verstandelijke beperking
•  motorische beperking
•  fysieke beperking
•  sensoriële beperking
•  meervoudige beperking
•  verworven of aangeboren  
 beperking

 ALGEMEEN
 WELZIJNSWERK
• buurtopbouwwerk
• straathoekwerk
• asielcentra
• vluchthuizen
• slachtofferhulp
• daderhulp

 ONDERWIJS
• internaten
•  inclusief onderwijs
• zorgleerkracht

 ANDERE
• woonzorgcentra
• dagzorgcentra
•  centra voor bemiddeling
• opvoedingswinkel
• kinderdagverblijf
• justitiehuis

 GEZONDHEIDSZORG
• psychiatrie
• k-diensten
• drugshulpverlening
•  beschut wonen
• pediatrie
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VISIE EN 
UITGANGSPUNTEN

Leren is een aspect van het leven en gaat gedurende je hele 
leven door, met andere woorden je leert levenslang. Het is de 
bedoeling dat er hulpmiddelen aangereikt worden zodat je je 
persoonlijk  kan ontplooien, sociaal kan integreren of deel kan 
nemen aan de kennismaatschappij.

Onze huidige samenleving heeft in het kader van de kennis-
economie een sterke behoefte aan goed opgeleide mensen. 
Je eigen kansen op de arbeidsmarkt nemen toe als je kennis 
en vaardigheden, die snel evolueren, eigen maakt en op peil 
houdt. Door deel te nemen aan programma’s in het kader van 
het Levenslangleren word je blijvend inzetbaar in het arbeids-
proces..
Levenslangleren bevat alle types van leren en vorming zowel 
op formele, non-formele als informele wijze. Het type vorming 
dat wij met deze opleiding aanbieden is een professionele 
bacheloropleiding in Orthopedagogie.

Het stuwertraject leidt op tot competente beginnende beroeps-
beoefenaars. Het competentiegericht opleiden geven we onder 
andere concreet gestalte in de uitwerking van opleidingson-
derdelen. Het vertrekpunt voor de opleidingsonderdelen zijn 
de domeinspecifieke leerresultaten, of het eigene van deze 
opleiding.

We werken in deze opleiding zoveel als mogelijk in, aan en 
door de beroepspraktijk. De beroepspraktijk is een essentieel 
onderdeel in het leerproces van de student. 

Het leren van theoretische concepten, vaardigheden en leren 
in en door de beroepspraktijk gaan hand in hand. We vinden 
het belangrijk dat je vanaf semester 3 bezig bent in de praktijk. 
Concreet betekent dit dat je minimum 12 uur per week,  
betaald, of onbetaald, werkt in het (ortho)(ped)agogisch  
werkveld en hierbij het takenpakket van een begeleider 
uitvoert. 
Deze beroepservaring heb je nodig om competenties te ontwik-
kelen, om beroepsproducten te maken en om het functioneren 
als bachelor in Orthopedagogie onder de knie te krijgen.

De contacturen met de lesgevers zijn beperkt. Deze contact- 
uren vinden plaats op donderdag vanaf 16u en zijn een schakel 
in het geheel van het leerproces. Daarnaast zijn zelfstudie, 
vaardigheden trainen, voorbereiden en uitwerken van werk-
stukken, leren in en door de werkplek belangrijke componen-
ten. Het is heel belangrijk dat je je eigen leerproces stuurt en 
discipline opbrengt om zelfstandig te studeren en te werken.

Ik ben sinds enkele jaren betrokken in de STUWER-opleiding. Als praktijklector krijg ik de kans 
om met deze volwassen studenten een aantal praktijkgerichte vaardigheden te trainen die  
essentieel zijn in de functie als begeleider in het werkveld.

Het valt mij vooral op dat ik studenten voor me krijg die een zeer bewust pad in hun leven  
gekozen hebben en bijgevolg gemotiveerd zijn om een bachelordiploma te halen. Doordat ze 
vaak al wat meer levenservaring hebben is de beginsituatie van de studenten voor mij als lector 
heel anders. Er is heel veel ruimte voor interactie omdat ze vaak zelf een schat aan eigen voor-
beelden en ervaringen kunnen delen. Doordat de groepen vaak ook net iets kleiner zijn, vergele-
ken met een klassieke klassituatie, is het zowel voor studenten als lectoren comfortabel werken 
omdat er ruimte is om in te gaan op individuele signalen en vragen. Ik merk ook op dat de on-
derlinge solidariteit onder de STUWER-studenten groot is. Het combineren van werk, opleiding 
en privé is niet altijd even makkelijk en het werkt versterkend als ze ook die zorgen met elkaar 
kunnen delen. Ook als lector probeer ik me flexibel op te stellen en steeds opnieuw oplossingen te 
zoeken voor praktische moeilijkheden waar sommigen tijdens het traject tegen aan lopen.

Kortom, het is voor mij een meerwaarde in mijn job om met deze studenten aan de slag te gaan. 
Het is een verhaal van geven maar vooral ook nemen. Ik leer van hen en zij hopelijk ook van mij.

BART CEYSSENS  — PRAKTIJKLECTOR IN DE STUWER-OPLEIDING
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TOELATINGS-
VOORWAARDEN

De opleiding bachelor in orthopedagogie richt zich tot volwas-
senen voor wie een voltijdse dagopleiding niet combineerbaar 
is met andere verantwoordelijkheden zoals tewerkstelling, 
gezin, vrijwilligerswerk, …

Het STUWER-traject maakt deze combinatie mogelijk, een 
traject met een beperkt aantal contacturen op school.
Om deze opleiding aan te vatten, heb je geen vooropleiding of 
ervaring in het orthopedagogisch werkveld nodig. Vanaf se-
mester 3 van je studietraject start je hiermee door minimum 12 
uur per week te werken, betaald of onbetaald, in een orthope-
dagogische setting waarbij je het takenpakket van een bachelor 
in orthopedagogie kan uitvoeren.

Heb je wel relevante werkervaring, dan is dat een troef! We 
kunnen je hiervoor eventueel zelfs vrijstellingen geven (zie 
verder EVC/EVK).

De algemene voorwaarden waaraan je moet voldoen:

• Beschikken over een diploma secundair onderwijs (AS0, TSO  
 of BSO met aansluitend 7de jaar) of een hiermee gelijkgesteld  
 buitenlands diploma of slagen in een toelatingsproef.
• Een werkplek (betaald of onbetaald) hebben vanaf semester 3  
 waar je minimum 12 uur per week functioneert als opvoeder-  
 begeleider.
 Indien je reeds werkt in het orthopedagogisch werkveld,   
 mag je je eigen werkplek gebruiken op voorwaarde dat je het  
 takenpakket van een bachelor in orthopedagogie uitvoert. Bij  
 twijfel doet de opleiding een prospectie op de werkplek.
• Als het Nederlands niet je moedertaal is, moet je beschikken  
 over een attest van Nederlandse taalvaardigheid niveau 5.
• Omdat de opleiding in begeleide zelfstudie georganiseerd   
 wordt, verwachten we eveneens dat je zelfstandig kan  
 studeren en over voldoende basiscomputervaardigheden   
 beschikt (bv. werken met Word, email, ….). Begeleide  
 zelfstudie vereist bovendien een sterke studiediscipline en  
 een sterke motivatie.

"Werken met volwassen studenten geeft mij veel voldoening: volwassenen verwerken vanuit 
hun levenservaring en dat geeft boeiende vragen / uitwisseling. Het is voor mij uitdagender 
omdat volwassenen de theorie kritisch beluisteren en bevragen. Als stagecoach geniet ik van het 
groeiproces van volwassenen; zij werken heel bewust aan groei om hun doel te bereiken."

BEA VANMECHELEN – (PRAKTIJK)LECTOR  
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Op basis van relevante, bewijsbare beroepservaring (EVC: eer-
der verworven competenties) en eerder verworven kwalificaties 
(EVK) kan je vrijstelling krijgen bij aanvang van de opleiding.
Meer informatie over de EVC/EVK- procedure vind je op:
http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/bewijs-je-be-
kwaamheid-studievoortgang-op-grond-van-eerder-verwor-
ven-kwalificaties-evk-en-competenties-evc

EVC-PROCEDURE
Competenties kan je verwerven door te werken, door te leven, 
door deel te nemen aan het familie- en verenigingsleven. Je 
hebt hiervoor geen opleiding gevolgd. Tijdens de EVC-proce-
dure kan je deze relevante (beroeps)ervaring gebruiken om te 
bewijzen dat je reeds competenties bezit die essentieel zijn voor 
een beginnend bachelor in orthopedagogie.

Ben je geïnteresseerd in een EVC-procedure neem dan contact 
op met Els Ulenaers: els.ulenaers@ucll.be

EVK-PROCEDURE
Studenten die reeds een bachelordiploma, met een omvang van 
180 studiepunten, in verpleegkunde, lager onderwijs,  
secundair onderwijs, kleuteronderwijs, … hebben, krijgen een
vrijstelling van ongeveer 60 studiepunten op basis van hun 
eerder behaald bachelordiploma.

Studenten met een graduaatsdiploma in orthopedagogie,  
krijgen een vrijstelling van ongeveer 120 studiepunten. 
Studenten met een bachelordiploma sociale en readaptatiewe-
tenschappen of sociaal werk krijgen een vrijstelling van 120 
studiepunten.

Studenten met een bachelor of masterdiploma uit een ander 
studiegebied krijgen een vrijstelling van 30 à 60 studiepunten

Alle andere studenten die, elders, een of meerdere kwalificaties 
behaald hebben, brengen de inhoud van dit studiemateriaal
én de evaluatie van deze kwalificatie(s) binnen bij de Stuwer-
coördinatoren. Op basis van het binnengebrachte materiaal 
worden mogelijke vrijstellingen onderzocht.  
Inleverdatum 11/09/2019 bij Els Ulenaers.

Meer informatie hierover vind je op www.ucll.be en klik  
verder naar orthopedagogie werken en studeren.

EVC/EVK
PROCEDURE

"Ik denk nog vaak terug aan de opleiding. Heb er veel opgepikt en sindsdien is de carrière binnen 
acute zorg Xonar met een stroomversnelling vooruit gegaan. Ik heb een leuke, leerzame tijd bij 
jullie beleefd.
De Stuwer opleiding biedt mogelijkheden om  de reeds opgedane ervaringen vanuit je eigen 
werkveld mee te nemen gedurende deze opleiding en deze te kunnen delen met medestudenten 
en docenten. De manier van lesgeven heb ik als zeer prettig ervaren, er werd geluisterd, gedeeld 
maar men stond ook open voor nieuwe en/of andere ideeën. Er werd meegedacht in oplossingen 
daar waar het nodig was. Een dikke pluim voor de begeleiders en de docenten van het UCLL 
ortho!!!"

IBTISAME MOUHRARA — OUD-STUDENT STUWEROPLEIDING
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OPLEIDINGSPROGRAMMA

Het stuwertraject bachelor in orthopedagogie bevat
180 studiepunten1 (SP). Deze opleiding wordt gespreid over 4 
academiejaren (4 x 45 SP) of 8 opeenvolgende semesters. De 
lessen gaan door op donderdagavond. Elk semester bestaat 
uit 3 of 4 opleidingsonderdelen. De evaluaties van de oplei-
dingsonderdelen worden gespreid over de laatste weken van 
het semester, ook op donderdagavond.

De opleiding voorziet verschillende werkvormen, afhankelijk 
van de inhoud van het opleidingsonderdeel. Je functioneert 
op de werkplek en staat er stil bij je eigen functioneren als 
bachelor in orthopedagogie, je maakt beroepsproducten door 
middel van je praktijkervaringen, je traint extra op bepaalde 
vaardigheden, je past kennis en inzichten toe. Binnen alle 
werkvormen krijg je de kans om, via e-learning, je leerproces 
op te pakken. Hiervoor maak je gebruik van de elektronische 
leeromgeving Toledo.

Elke werkvorm wordt in specifieke stappen aangeboden. Door 
deze stappen te volgen en uit te voeren verwerf je te ontwikke-
len competenties.

Vanaf semester 3 staat er stage in het programma. Tijdens 
iedere stage werk je mee als bachelor in orthopedagogie en 
reflecteer je over je eigen werkwijze en vorderingen. Het 
functioneren op de werkplek wordt beoordeeld door je coach 
van de opleiding en je mentor op de werkplek, tijdens een 
evaluatiegesprek op de werkplek.

Onze opleiding is een praktijkgerichte opleiding. Je krijgt hier 
geen theorie om de theorie: we kiezen er voor om elk oplei-
dingsonderdeel integratief aan te pakken: concepten en vaar-
digheden zijn continu met elkaar verbonden. Hierdoor wordt 
theorie meteen relevant voor de praktijk en wordt de praktijk 
meteen onderbouwd vanuit theorie. Eenmaal in het werkveld 
zijn deze immers ook niet kunstmatig van elkaar gescheiden.    

In de laatste fase van je opleiding maak je een bachelorproef. 
Hierin bewijs je dat je een aantal bachelorcompetenties 
verworven hebt op het niveau van een beginnend beroepsbe-
oefenaar. Je zet een praktijkonderzoek op op je werkplek, ter 
verbetering van je beroepspraktijk. De gemeenschappelijke 
introductie, groeps- en individuele coaching worden begeleid 
door een coach. Toledo, als digitale leeromgeving, is een krach-
tig hulpmiddel in dit proces.

1 Een studiepunt omvat 25 à 30 uren studiebelasting: werksessies,   
 zelfstudie, voorbereiding evaluaties.
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De STUWER-opleiding is voor mij een kans om een nieuwe richting aan mijn 
leven te geven. In vrijwilligerswerk met mensen met een verstandelijke beperking 
ervaar ik veel vreugde en voldoening. Graag wil ik in de toekomst als opvoeder/

begeleider met deze mensen werken. De STUWER-opleiding orthopedagogie geeft 
mij de mogelijkheid om dit verlangen te verwerkelijken. In de opleidingsonderdelen 
wordt er veel aandacht besteed aan theorie en aan praktijk. De lectoren zijn veelal 
mensen die ook in het werkveld hebben gestaan. Daardoor kunnen zij de theorie 
concreet toepassen in de praktijk. Tijdens de lessen ontmoet ik medestudenten, 

die met veel passie werken en studeren. Zij hebben ieder een unieke inbreng vanuit 
hun werkveld. Hierdoor leer ik ook bijzonder veel van mijn medestudenten. Tijdens 

de studie doe ik één dag per week aan werkplekleren. Dit is in te vullen naar eigen 
keuze. Na twee jaren studie kan ik getuigen dat ik door de opleidingsonderdelen en 

de stages groei als mens en als opvoeder/begeleider.
Kortom: de STUWER-opleiding Orthopedagogie is een unieke kans om je op  

gevorderde leeftijd te ontwikkelen als mens en opgeleid te worden tot  
opvoeder/begeleider in de sociale sector.

 

RICHARD VAN DER WEIJDEN 
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SEMESTER 1 24 SP

Pedagogie 1 6

Algemene orthopedagogie 1 6

Specifieke orthopedagogie 1 6

Leren in het hoger onderwijs 1 6

SEMESTER 5 21 SP

Stage 5 9

Filosofisch en ethisch handelen 5 6

Sociaal ondernemen en innoveren 5 6

SEMESTER 2 24 SP

Psychologie 2 6

Ontwikkelingspsychologie 2 6

Algemene stagevoorbereiding 2 6

Loopbaanleren 2 6

SEMESTER 6 21 SP

Stage 6 3

Contextgericht werken 6 6

Vrije ruimte 6 6

Ervarend leren 6 6

LESPROGRAMMA
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SEMESTER 3 24 SP

Welzijn in beweging 3 6

Cultuurintensief handelen 3 6

Recht en maatschappij 3 6

Stage 3 6

SEMESTER 7 18 SP

Stage 7 9

Actuele tendensen in het werkveld 7 6

Intervisieleren 7 3

Bachelorproef 7

SEMESTER 4 21 SP

Orthopedagogie 4 6

Orthopedagogische communicatie 4 6

Jeugdcriminologie en psychopathologie 4 6

Stage 4 3

SEMESTER 8 27 SP

Levenslangleren 8 3

Stage 8 14

10



12

PRAKTIJK 
TIJDENS JE OPLEIDING

In deze professionele bacheloropleiding is het werkplekleren 
een essentieel onderdeel. Werkplekleren in de opleiding  
betekent minimum 12 uren per week meewerken als bachelor 
in Orthopedagogie met als doel:

• Functioneren op de werkplek als bachelor; al doende leren  
 door te observeren, zelf te handelen en ervaren of door  
 vragen te stellen, bepaalde zaken in vraag te stellen aan  
 ervaren beroepsbeoefenaars.
• Competenties ontwikkelen.

Als student “werk” je minimum 12 uren per week, betaald of 
onbetaald in een orthopedagogische setting (een organisatie
voor personen met een beperking of personen met psycho-
sociale problemen) of een setting waar het takenpakket van 
een bachelor in orthopedagogie uitgevoerd kan worden vb. 
pediatrieafdeling in een ziekenhuis, geriatrieafdeling in een 
ziekenhuis, migrantenwerking, zorgleerkracht in het lager 
onderwijs, …

Voor studenten die een traject volgen van 45 SP per academie-
jaar, is dit het absolute minimum. Indien je 60 SP (enkel voor 
werklozen) per academiejaar volgt bedraagt dit functioneren 
op de werkvloer minimum 20 uren per week. Het is de bedoe-
ling dat je zelf op zoek gaat naar zulke werkplek; de stuwer- 
coördinatoren helpen indien nodig. Studenten die reeds  
werken als opvoeder–begeleider mogen hun werk als werk- 
pleklerenplaats gebruiken op voorwaarde dat ze begeleid wor-
den door een leidinggevende uit hun werksetting én het taken-
pakket van een bachelor in orthopedagogie kunnen uitvoeren. 
Mogelijke werkplekken vind je op www.socialekaart.be

Het is bijzonder om aan STUWERS les te geven. Sinds dit jaar zijn er zoveel meer studenten en valt het 
nog meer op uit hoeveel verschillende omgevingen onze studenten komen. De verscheidenheid aan 
leeftijden, sociale achtergrond, beroepservaringen, genderdiversiteit, … maken van de avondlessen rijke 
ontmoetingsmomenten. 

Het gebeurt vaak dat er eerst wat gezucht moet worden om bijvoorbeeld na twee of drie uur Bijzon-
dere Orthopedagogie terecht te komen in het college Filosofie. Misschien beseffen de STUWERS het 
niet altijd, maar ik leer vooral veel van hen. De inzichten die ze uit hun werkveld meebrengen en die de 
grondstof zijn van het filosofisch reflecteren, geven een warm gevoel van gelijkwaardigheid. Als docent 
beleef je op die manier nabijheid. 

STUWERS mogen vooral zichzelf zijn! Dat is misschien de belangrijkste uitdaging om op donderdag-
avond dat moedig engagement aan te gaan. En de upgrade naar een bachelordiploma is misschien 
de eerste motivatie, maar de intrinsieke waarde om je als mens te verrijken in deze opleiding doet  de 
vermoeiende avonden gauw vergeten. 

Als ik dan ook mag horen dat een studente me zegt dat ze in de STUWEROPLEIDING “meer mens 
geworden is”, dan is deze Hogeschoolopleiding meer dan geslaagd!

MÁRNIX VANLANGENAEKER — LECTOR FILOSOFIE RELIGIE ZINGEVING
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ORGANISATIE

WANNEER START 
DE OPLEIDING?
Het academiejaar start op donderdag 19 september 2019 om 
16u. Tijdens dit opstartmoment zal het accent liggen op een
kennismaking met je opleiding en je persoonlijke leeromgeving.

WANNEER GAAN 
JE WERKSESSIES 
DOOR?
De werksessies gaan elke donderdagavond door van 16 u. tot 
21.30 u., uitgezonderd de schoolvakanties op campus Diepen-
beek, Agoralaan, gebouw B.

INTAKEGESPREK
 
Voor de start van je opleiding voer je een intakegesprek met 
de stuwercoördinatoren om een zicht te krijgen op je voorop-
leiding, je motivatie en je persoonlijke kwaliteiten omdat deze 
van invloed kunnen zijn op je leertraject.

De inhoud van het intakegesprek wordt bepaald op basis van je 
ingevuld zelfbeoordelingsinstrument, de quickscan. Concre-
te informatie over de quickscan krijg je tijdens de voorziene 
infomomenten. Tevens heb je dan de mogelijkheid om een 
intakegesprek aan te vragen. De intakegesprekken gaan door 
in juni, augustus en september.

INFORMATIEDAGEN 
EN INSCHRIJVINGEN
 
Raadpleeg www.ucll.be voor meer informatie over 
inschrijven.  
 
Op de volgende data organiseren we infodagen:

• zaterdag  27  april   2019  om 10u en om 11u30
• dinsdag  25  juni   2019  om 17u
• dinsdag  27  augustus   2019  om 17u
• maandag 09  september  2019  om 10u en om 11u30

CONTACT
Indien je, na het lezen van de informatiebrochure, interesse 
hebt om de opleiding bachelor in orthopedagogie te volgen 
neem dan contact op met de stuwercoördinatoren of schrijf je 
in voor de informatiesessies.

Anita Martens  - anita.martens@ucll.be
Els Ulenaers   - els.ulenaers@ucll.be

Campus Diepenbeek
Agoralaan, gebouw B 
3590 Diepenbeek
T: 011 180 700
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De Associatie KU Leuven is een netwerk van kwaliteitsvolle hogeronderwijsinstellingen verspreid over Vlaanderen 
en Brussel. Samen bieden ze onderwijs aan op campussen in 23 steden en gemeenten. Ze werken intensief samen en 
versterken daardoor elkaars opleidingen. 

UCLL
IN VOGELVLUCHT

1. CAMPUS 
 GASTHUISBERG
 LEUVEN

6. CAMPUS 
 OUDE LUIKERBAAN 
 HASSELT

2. CAMPUS 
 SOCIALE SCHOOL
 HEVERLEE

3. CAMPUS 
 HERTOGSTRAAT
 HEVERLEE

4. CAMPUS 
 PROXIMUS
 HEVERLEE

5. CAMPUS 
 CLENARDUS
 DIEST

7.  CAMPUS 
 DIEPENBEEK

8. CAMPUS 
 LiZa
 GENK

9. INLOOPHUIS 
 ZUMA 
 HASSELT

10. CAMPUS  
 HEMELRIJK 
 HASSELT

LERARENOPLEIDING  KLEUTERONDERWIJS
LERARENOPLEIDING  LAGER ONDERWIJS 

BIOMEDISCHE  LABORATORIUMTECHNOLOGIE

ORTHOPEDAGOGIE

VERPLEEGKUNDE
VROEDKUNDE

BEDRIJFSMANAGEMENT
OFFICE MANAGEMENT

CHEMIE

TOEGEPASTE 
INFORMATICA

ELEKTROMECHANICA
ELEKTRONICA - ICT

ENERGIETECHNOLOGIE

LERARENOPLEIDING  SECUNDAIR ONDERWIJS

MONDZORG

SOCIAAL WERK
SRW: KINDEREN, JONGEREN EN WELZIJN

LEUVEN

HEVERLEE
➌

➍

➎

➏

➑

➒

➐

VOEDINGS- EN  DIEETKUNDE

➊

➋

➓

18 BACHELOROPLEIDINGEN

UCLL is actief in de interessegebieden lerarenopleiding, manage-
ment, technologie, gezondheid en welzijn en combineert haar 
onderwijsopdracht met praktijkgericht onderzoek en dienstverle-
ning. De hogeschool zet maximaal in op persoonlijke begeleiding 
van haar studenten. Haar brede onderwijsnetwerk garandeert 
een plek voor ieders talent en haar diploma’s staan sterk op de 
arbeidsmarkt.

Moving Minds, mensen en ideeën in beweging brengen. Dat 
is de basisattitude van alle studenten, docenten, onderzoekers 
en medewerkers aan hogeschool UCLL. De naam UCLL toont 
de internationale ambitie: UCLL, voluit University Colleges 
Leuven-Limburg, wil solide opleidingen aanbieden, georiënteerd 
op kwaliteit en met de blik naar buiten gericht, op de Euregio en 
verder. UC Leuven-Limburg is lid van de Associatie KU Leuven.

Hogeschool UCLL biedt 17 graduaatsopleidingen en 18 professionele bachelor- 
opleidingen aan op 10 campussen in Limburg en Vlaams-Brabant. Met zo’n 14.000  
studenten en 1.500 medewerkers is UC Leuven-Limburg één van de grootste  
instellingen voor hoger onderwijs in Vlaanderen. 
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HEB 
JE NOG 
VRAGEN?
 

CAMPUS LIMBURG

Campus Diepenbeek
Campus Diepenbeek
Agoralaan, gebouw B bus 7
3590 Diepenbeek
011 180 700
welzijn.diepenbeek@ucll.be

 
Meer info over onze opleidingen  
vind je ook op www.ucll.be
Op de website vind je alle  
opleidingsbrochures.

Deze brochure beschrijft onze 
hogeschool in februari 2019. 
Wijzigingen zijn mogelijk. 
Raadpleeg ook steeds onze  
website www.ucll.be

V.U. M. Vandewalle  
Geldenaaksebaan 335
3001 Heverlee

www.ucll.be

www.facebook.com/ucleuvenlimburg

twitter.com/ucleuvenlimburg

/ucleuvenlimburg

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie 
gaf hogeschool UCLL in september 2017 een mooi 
rapport. Enkele citaten uit het rapport van de 
instellingreview: 

"Het rapport van de NVAO bewijst nog maar 
eens dat UCLL voor kwaliteit staat. We zijn ook 
trots dat het rapport het meerdere keren heeft 

over het enthousiasme van onze medewerkers."

— Marc Vandewalle —
algemeen directeur hogeschool UCLL

(De studenten) zijn tevreden over de kwaliteit van hun opleiding 
en trots op (hun Moving Minds) projecten als Move Across Borders 
en Techniek in de Zorg. 

Ze zijn tevreden over de sterke studie- en studentenbegeleiding en 
over de kansen om internationale ervaring op te doen.  

De commissie vindt de visie van de hogeschool krachtig en vooral 
vernieuwend. De hogeschool is trots op haar baseline Moving 
Minds. 

De opleidingen zijn gericht op de regionale arbeidsmarkt, actuele 
maatschappelijke uitdagingen en de internationale context.  

(De studenten) zijn enthousiast over de ondernemingszin en het 
wereldburgerschap die worden beoogd, de nadruk op talentont-
wikkeling en welbevinden, de voorbeeldfunctie van docenten.

Transparantie is een essentieel aspect van kwaliteitszorg. Elke opleiding 
van UCLL heeft een kwaliteitsfiche. Je vindt die bij de opleidingspagina’s op 

onze website. 
 

KWALITEITSZORG



INFODAGEN 2019 
ORTHOPEDAGOGIE 
WERKEN EN STUDEREN
 

zaterdag  27  april   2019 om 10u en 11u30
dinsdag  25  juni   2019 om 17u
dinsdag  27  augustus  2019 om 17u
maandag  9  september 2019 om 10u en 11u30

/ucleuvenlimburg/ucleuvenlimburgwww.ucll.be /ucleuvenlimburg


