
DOELGROEP
Het postgraduaat richt zich tot studie- en studentenbe-

geleiders (zowel starters als ervaren begeleiders) uit 

Hoger onderwijs, HBO5 en 3e graad secundair 

onderwijs en tot iedereen met grote interesse in dit 

onderwerp.

Toelatingsvoorwaarden
Het postgraduaat studie- en studentenbegeleiding leidt 

tot een getuigschrift. Toelatingsvoorwaarde is een 

bachelor-, master- of gelijkgesteld diploma  hebben.

Deelnemers die niet voldoen aan de bovenstaande 

voorwaarde bekomen een aanwezigheidsattest.

Deelnemers die niet het volledige postgraduaat maar 

bepaalde modules volgen, bekomen een attest van de 

gevolgde module.

INHOUD EN VORM
Het postgraduaat omvat 20 studiepunten, verdeeld over 

de 4 modules en 2 academiejaren.

Inschrijven kan voor de ganse opleiding of per module.

Module 1 start in najaar 2016.

Module 1: Wegwijs in en uit het onderwijs 
Welke informatie heeft een studie- en studentenbege-

leider nodig om een student in het  onderwijs te 

(her)oriënteren? …

Module 2: Studenten begeleiden
Welke gesprekken voeren studie-en studentenbegelei-

ders met studenten? Welke studievaardigheden zijn 

relevant in het onderwijs? ...

Module 3: Studenten met specifi eke (leer)vragen
Welke  kansen hebben  studenten met  specifi eke leer-

vragen, wat is de bewegingsruimte voor het onderwijs 

om in te spelen op deze specifi eke leervragen? ...

Module 4: Kwaliteitsvol werken
Wie ben ik als studie- en studentenbegeleider? Wat zijn 

opportuniteiten en knelpunten in  mijn functie? Hoe 

volg ik bepaalde aspecten (administratie, datamining, 

registratie …) kwaliteitsvol op? …

PRAKTISCHE INFO
De lessen gaan door op UC Leuven-Limburg, campus 

Diepenbeek op donderdagnamiddag en/of donderdag-

avond.

Meer info

Surf naar www.ucll.be/studie-en-studentenbegeleiding 

of stuur een mail naar ssb.ortho@ucll.be.

De functie van studie-en studentenbegeleider (ssb’er) neemt in het onderwijs een belangrijke plaats in. 

De ssb’er draagt bij tot  persoonlijke ontwikkeling en  studiesucces door studenten te ondersteunen bij een doelge-

richte en zelfstandige aanpak van hun leerproces. 

Het postgraduaat studie- en studentenbegeleiding beoogt het bevorderen van  kennis, vaardigheden en attitude in 

het begeleiden van studenten.  Het reikt hiervoor handvatten aan om studenten op een kwaliteitsvolle manier te 

gidsen.
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