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Infodag 
logopedische en audiologische wetenschappen

• 9u – 10u15 en 14u – 15u15: Algemene voorstelling van de opleiding 

• 10u15 – 11u en 15u15 – 16u  

• Algemene vragen over de opleiding?

• Vragen over audiologie

• Vragen over logopedie

• Ervaringen van studenten

• 11u – 12u: Vragen over fysica

• 13u – 14u: Vragen over chemie



Missie UGent: participatie in de ontwikkeling van

Onderwijs

Onderzoek

Dienstverlening

Open en 
pluralistische 

omgeving



Logopedische en Audiologische Wetenschappen 
binnen de UGent

Opleidingen:
- Logopedische en Audiologische Wetenschappen
- Geneeskunde
- Tandheelkunde
- Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen
- Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
- Biomedische wetenschappen

- Gezondheidsvoorlichting en –bevordering
- Verpleeg- en vroedkunde
- Management en beleid van de gezondheidszorg
- Ergotherapeutische Wetenschappen

- Ma-Na-Ma opleidingen



Missie van de faculteit 
Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

̶ Als kloppend hart van de UGent behouden, verzorgen en

bevorderen we Gezondheid én Welzijn voor elk individu en de 

samenleving. 

̶ We staan voor excellent onderwijs, onderzoek en dienstverlening
dankzij
• Onze branie: we durven denken & dromen, en keuzes maken die ons steeds 

weer laten innoveren

• Ons optimistisch maatschappelijk engagement

• Ons doorgedreven multiperspectivisme

• Ons vertrouwen in de autonomie en het ondernemerschap van onze collega’s
en studenten

• Ons DNA: samen, integer en betrokken
→ Intensieve samenwerking met het universitair ziekenhuis



Missie van de opleiding 
Logopedische en Audiologische Wetenschappen

Het opleiden van wetenschappelijk onderbouwde masters in de 
Logopedische Wetenschappen of masters in de Audiologische Wetenschappen 
die beschikken over

Een maatschappelijke relevante gedreven expertise in klinisch logopedische of 
audiologische zorg 

De wetenschappelijk kritische vaardigheid tot het creatief ontwikkelen van 
logopedische of audiologische kennis

en 
Inspirerende beginnende kennis van management of onderwijs



Missie van de opleiding 
Logopedische en Audiologische Wetenschappen

De academische logopedist en audioloog onderhoudt en bevordert multiperspectivisme, actief pluralisme 
vanuit een internationaal en intercultureel perspectief. 

Deze missie - passend bij het UGent credo                   komt tot uiting doorheen het gehele 
leerresultatenmodel, in congruentie met de (inter)nationale regelgevingen voor bachelors en masters en 
in de communicatieve strategie naar alle stakeholders en dit zowel op logopedisch als op audiologisch 
vlak.

De academische logopedist en audioloog durft te denken én durft te doen!





Gemeenschappelijk gedeelte 
Bachelor logopedische en audiologische 

wetenschappen
60 SP

Logopedie
24 SP

Gemeenschappelijk
36 SP

Audiologie
24 SP

Ba1

Ba3

Ba2

Bachelor in de logopedische 
en audiologische wetenschappen 180 SP

Logopedie
24 SP

Gemeenschappelijk
36 SP

Audiologie
24 SP



Master in de logopedische en audiologische 
wetenschappen 120 SP

Vakinhoudelijke vorming

Keuzeonderdelen

Logopedie
79 SP

Gemeenschappelijk
14 SP

Audiologie
79 SP

Management en onderzoek
27 SP

Onderwijs
27 SP
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Waarom logopedie en audiologie studeren?

• Communicatie is een belangrijk aspect van ons mens zijn

• Relatief jong beroep (veel ruimte voor creativiteit)

• Gevarieerd beroep (preventie, onderzoek, behandeling, variatie aan stoornissen)

• Uitdagend beroep (telkens nieuwe uitdagingen, nieuwe vragen…)

• Sociaal beroep



Communicatie

OntvangerZender

Medium

Boodschap

Spreker Gesproken taal

Geschreven taal

Visueel-manuele communicatie

Luisteraar



Mensen



Onderzoek



Wetenschappen

• Chemie/Fysica: voorkennis?
• Toegepaste kennis (niet vergelijkbaar met bv. ingenieursopleiding)

• Medische basiswetenschappen: 
• O.a. Anatomie, Fysiologie…

• Advanced medische wetenschappen: 
• O.a. Genetica, Neurologie, Pathologie NKO…



Wat is logopedie? 



Communicatiestoornissen
Preventie

Diagnostiek
Behandeling

- Leerstoornissen
- Stemstoornissen
- Articulatiestoornissen
- Resonantiestoornissen
- Slikstoornissen
- Afwijkende mondgewoonten

- Vloeiendheidsstoornissen
- Taalontwikkelingsstoornissen
- Neurogene spraakstoornissen
- Neurogene taalstoornissen
- Gehoorstoornissen

Logopedie



Preventie – Onderzoek - Behandeling

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjc186xhJrKAhVG3g4KHYmvAeMQjRwIBw&url=http://www.fanpop.com/clubs/selena-gomez/images/9867413/title/recording-kiss-tell-albums-songs-photo/5&psig=AFQjCNF678RRBz4bUAcACMlcltC5ztV4Xw&ust=1452336277003914
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCybbEhJrKAhUFmg4KHZpOAdQQjRwIBw&url=http://www.californiaafterschool.org/languagedevelopment&bvm=bv.110151844,d.ZWU&psig=AFQjCNGtLJ8a41Qu34kbzdh9JCp2Hd6hhg&ust=1452336310901422


Programma 1e Bachelor

Basisbegrippen logopedie 1 Basisbegrippen audiologie 1

Spraak- en taalvaardigheden Anatomie en fysiologie van gehoor-, spraak- en evenwichtsorganen 
en craniale zenuwen

Basisbegrippen van menselijke anatomie, weefselleer en celleer Capita selecta in de fysiologie

Basisbegrippen psychologie Medische psychologie

Basisbegrippen van pedagogiek Orthopedagogiek

Fysica 1 Chemie en inleiding tot de biochemie

Wijsbegeerte, ethiek en geschiedenis van de zorgenverstrekking Algemeen, burgerlijk en medische recht



Programma 2e Bachelor logopedie

Basisbegrippen logopedie 2 met inbegrip van practica Basisbegrippen audiologie 2

Neurolinguïstiek Taalontwikkeling

Neuropsychologie Fonetiek en psycholinguïstiek

Logopedische vaardigheden Onderwijskunde

Linguïstiek Psychomotoriek

Medische genetica Anatomie van het centrale zenuwstelsel

Ontwikkelingspsychologie Fysica 2

Reflecteren: intervisie leren in het kader van stage Inleiding in de statistiek



Programma 3e Bachelor logopedie

Taalontwikkelingsstoornissen Pathologie van spraak-, gehoor-, evenwichts- en kauworganen

Spraak- en oromyofunctionele stoornissen Methodologie van logopedisch en audiologisch wetenschappelijk 
onderzoek

Stemstoornissen Gerontologie en geriatrie

Stotteren en broddelen (Kinder)psychiatrie

Neurogene spraakstoornissen Communicatievaardigheden

Neurogene taalstoornissen Statistiek

Alternatieve communicatie (Neuro)pediatrie

Leerstoornissen Neurologie

Stage en stageseminarie in de logopedie



Wat is audiologie? 



Audiologie?

Het onderzoek, de behandeling en de preventie van gehoor- en 
evenwichtsproblemen



Gehoor- en evenwichtsonderzoeken

Basisbegrippen 
audiologie 2 miv 

practica

Anatomie en fysiologie van 
gehoor-, spraak- en 

evenwichtsorganen en 

craniale zenuwen

Basisbegrippen 
audiologie 1 Fysica 

1&2

Pathologie van 
spraak-, gehoor-, 
evenwichts- en 
kauworganen

Klinische 
audiologie

Vestibulologie

Masterclass 
neuro-

audiologie

Masterclass 
complexe 
casuïstiek



Revalidatie

Vestibulologie

Prothetische 
audiologie

Prothetische en 
rehabilitatieve 

audiologie

Rehabilitatieve 
audiologie



Preventie

Akoestiek

Preventieve 
audiologie



Programma 1e Bachelor

Basisbegrippen logopedie 1 Basisbegrippen audiologie 1

Spraak- en taalvaardigheden Anatomie en fysiologie van gehoor-, spraak- en evenwichtsorganen 
en craniale zenuwen

Basisbegrippen van menselijke anatomie, weefselleer en celleer Capita selecta in de fysiologie

Basisbegrippen psychologie Medische psychologie

Basisbegrippen van pedagogiek Orthopedagogiek

Fysica 1 Chemie en inleiding tot de biochemie

Wijsbegeerte, ethiek en geschiedenis van de zorgenverstrekking Algemeen, burgerlijk en medische recht



Programma 2e Bachelor audiologie

Basisbegrippen audiologie 2 met inbegrip van practica Basisbegrippen logopedie 2

Prothetische audiologie Taalontwikkeling

Rehabilitatieve audiologie Fonetiek en psycholinguïstiek

Onderwijskunde

Linguïstiek Psychomotoriek

Medische genetica Anatomie van het centrale zenuwstelsel

Ontwikkelingspsychologie Fysica 2

Reflecteren: intervisie leren in het kader van stage Inleiding in de statistiek



Programma 3e Bachelor audiologie

Akoestiek Pathologie van spraak-, gehoor-, evenwichts- en kauworganen

Preventieve audiologie Methodologie van logopedisch en audiologisch wetenschappelijk 
onderzoek

Prothetische en rehabilitatieve audiologie Gerontologie en geriatrie

Elektrofysiologie (Kinder)psychiatrie

Vestibulologie Communicatievaardigheden

Klinische audiologie Statistiek

Stage en stageseminarie in de audiologie (Neuro)pediatrie

Neurologie



SCREENING



Screening

Screening 
spraak en 

taal

NKO-
onderzoek

Gehoor-
screening

Dictee Kijkstage



FAQ



Beroepsmogelijkheden

Logopedie Audiologie

Revalidatiecentra / MPI Revalidatiecentra / MPI

(Bijzonder) onderwijs vb. zorgcoördinator Hoorcentra

Ziekenhuis Ziekenhuis

Privépraktijk Industrie

Conservatoria/toneelopleiding

Onderwijs Onderwijs 

Academische functie Academische functie

Managementfunctie Managementfunctie

Kaderfunctie Kaderfunctie



Opleidingen in Vlaanderen

• Academische bachelor- en masteropleiding:
• Katholieke Universiteit Leuven

• Universiteit Gent

• Professionele bachelor:
• Arteveldehogeschool (Gent)

• Hogeschool Gent

• Thomas More (Antwerpen)

• Katholieke Hogeschool Vives (Brugge)



Verschil opleiding UGent versus 
professionele bachelor hogeschool

UGent Hogeschool

Aantal jaren 3 jaar Academische Bachelor 3 jaar Professionele Bachelor

2 jaar Master

Missie Theorie + praktische vaardigheden + 
Onderzoek, management en onderwijs + 
evidence based onderzoek: 
teruggekoppeld aan onderwijs

Theorie + praktische vaardigheden

Beroepsmogelijkheden Logopedist/Audioloog
Academische carrière
Managementfunctie
Onderwijs

Logopedist/Audioloog



Slaagpercentage

84 ingeschreven 
studenten

76 ingeschreven 
studenten

89 ingeschreven 
studenten

88 ingeschreven 
studenten

76 ingeschreven 
studenten



Begeleiding van studenten

Vóór de studies – tijdens de studies 



Begeleiding van studenten

Vóór de studies



SIMON

• Ontdek welke opleidingen aansluiten bij je interesses en competenties:
• Deel interesses: overzicht van de opleidingen die aansluiten bij jouw interesses

• Deel vaardigheden: test vaardigheden die belangrijk zijn om te slagen in het hoger 
onderwijs

• Per opleiding: ook persoonlijke slaagkans

www.vraaghetaansimon.be

http://www.vraaghetaansimon.be/
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiy3MLiyuzJAhVG_A4KHYQWAFsQjRwIBw&url=https://vraaghetaansimon.be/&psig=AFQjCNFGXCequiZPF26ctnQUvABgqrQKQA&ust=1450774623004635


Zelftest wetenschappen

• Om na te gaan hoe het met je wetenschappelijke voorkennis gesteld is

• Zelftest fysica

• Zelftest chemie

=> wat verondersteld wordt als reeds verworven kennis fysica en chemie uit 
het secundair onderwijs



Vakantiecursus chemie

• Geen wetenschappelijke richting in secundair onderwijs 
= 1 uur chemie of 2 uur natuurwetenschappen

• Opfrissing en aanvulling leerstof secundair onderwijs

• Wanneer? 

• Maandag 6 september 2021 tot en met vrijdag 10 september 2021

• Inschrijven is noodzakelijk: vanaf 9 augustus 2021 

• Voorrang aan studenten <  2 uur chemie

• Gratis

• Meer info: Ellen.Gyssels@UGent.be



Online zelfstudiepakket chemie

• Zelfstudiepakket voor studenten die 2 uur of meer chemie hebben gehad in 
secundair onderwijs 

• Gedurende de zomervakantie op zelfstandig basis jezelf voorbereiden

• Inschrijven is noodzakelijk: vanaf 9 augustus 2021 tot 20 september 2021

• Gratis

Meer info: Ellen.Gyssels@UGent.be



Vakantiecursus Fysica

• Geen wetenschappelijke richting in secundair onderwijs 
= 1 uur fysica of 2 uur natuurwetenschappen

• Basisbegrippen mechanica en wiskundetools ter ondersteuning daarvan

• Wanneer? 
• Maandag 13 september 2021 tot en met vrijdag 17 september 2021

• Inschrijven is noodzakelijk: vanaf 16 augustus 2021 t.e.m. 9 september 2021

• Voorrang aan studenten < 2 uur fysica

• Gratis

• Meer info: Carl.Sys@UGent.be



Begeleiding van studenten

Tijdens de studies



Begeleiding van studenten

Door de faculteit: 

➢ Facultaire studentenadministratie 

➢ Monitoraat 

➢Studiebegeleiding

➢Trajectbegeleiding



Monitoraat: studiebegeleiding

• Bijspijkeren wetenschappelijke kennis uit het secundair onderwijs:
• Individuele begeleiding (op afspraak)

• Begeleiding in kleine groepen (oefensessies en vragenuurtjes)

Monitoraat: trajectbegeleiding
• Begeleiding bij je studietraject en –voortgang (o.a. GIT)

• Advies bij keuzemogelijkheden tijdens je studies

• Hulp bij de overstap naar een andere opleiding (heroriëntering)

• Vragen i.v.m. leerkrediet

• Bijzonder statuut



Bijzonder statuut

• Kan toegekend worden op basis van specifieke redenen (vb. functiebeperking, topsport, 
mandaat, student-ondernemer…)

• Specifieke faciliteiten in functie van de reden waarom het bijzonder statuut werd verleend

• Functiebeperking: specifiek aanspreekpunt voor verdere begeleiding (in kader van aanvraag)

https://www.ugent.be/student/nl/administratie/flexibel-studeren/bijzonder-statuut

https://www.ugent.be/student/nl/administratie/flexibel-studeren/bijzonder-statuut


Begeleiding van studenten

Universiteitsbreed: 

➢ Afdeling studieadvies
• Infobalie en infotheek

• Studieadvies

• Psychologische begeleiding

• Loopbaanadvies

• Aanspreekpunt student en functiebeperking



Begeleiding van studenten

Door de opleiding: 
➢ Introductiedag: vrijdag 24 september 2021

➢ Brochures

➢ Screening

➢ Infosessies

➢ Spreekuur

➢ Curriculummanager

➢ Studentensecretariaat

➢ Ombudspersoon



Begeleiding: meer dan studeren
➢ Studentenartsen: op afspraak (Sint-Pietersnieuwstraat 25, Gent)

➢ Sociale dienst
• Studiekosten

• Studentenstatuut

• Financiële steun (studietoelagen, studiebeurs…)

➢ Huisvestingsdienst: 
• Studentenhomes UGent

➢ Jobdienst

➢ Fietsenverhuur- en hersteldienst

➢ Sport: GUSB

➢ Studentenrestaurants 

➢ Kenniscentrum voor gezondheidszorg / Universiteitsbibliotheek

➢ Universitair centrum voor taalonderwijs

➢ Informatie- en communicatiefaciliteiten: UGent account, Minerva, Server, gebruik publieke computers

Alle informatie via www.UGent.be 



Begeleiding: meer dan studeren

StuLA / VLAK



Vragen? 

law@UGent.be



Logopedische en
audiologische

wetenschappen


