STARTEN IN FEBRUARI IN EEN SP/VP KLINISCHE
ORTHOPEDAGOGIEK & DISABILITY STUDIES
Beste student

Omdat we regelmatig vragen krijgen van februari-starters hoe hun studies zullen verlopen, hebben we
onderstaande voorbeeldtrajecten uitgewerkt. Deze trajecten geven jou een beeld hoe jouw studietraject
eruit zou kunnen zien, in het ideale scenario (waarbij je telkens voor alles slaagt) en als voltijds student.
Deze voorbeeldtrajecten zijn zeker geen verplichting m.b.t. welke vakken je wel en niet moet opnemen:
dit is nog steeds jouw beslissing. Je kan er dus ook voor kiezen om een ander traject samen te stellen,
en de vakken bijvoorbeeld te spreiden over een langere termijn. Als je vakken moet hernemen of
bijkomende vrijstellingen verkrijgt dan kan dit ook effect hebben op jouw traject.

We raden bij de samenstelling van jouw traject aan om zeker de volgende richtlijnen te respecteren:
-

-

Leg de vakken Statistiek I – Statistiek II – Onderzoeksmethoden I op volgorde af. Wacht dus met
Statistiek II en Onderzoeksmethoden I tot je ook Statistiek I hebt gezien.
Geef voorrang aan het laagste modeltraject en leg de opleiding op volgorde af: eerst het
schakel/voorbereidingsprogramma, dan 1e master en als laatste 2 e master.
Keuzevak: Kies jouw keuzevak in functie van jouw traject en leg dit in het semester waarin je
het meeste ruimte hebt.
Masterproef: Leg Masterproef I en Masterproef II af in opeenvolgende jaren. Dit zijn flexibele
vakken: je kiest samen met jouw promotor wanneer je aan jouw masterproef werkt. Hierdoor is
masterproef relatief eenvoudig in te plannen en kan het zwaartepunt zowel in het eerste als
tweede semester liggen, afhankelijk van wat het beste in jouw traject past.
Eindig jouw opleiding met stage: dit is het sluitstuk van de opleiding, je hebt de kennis van alle
vakken nodig om hier optimaal te kunnen meedraaien.
Kijk de praktische combineerbaarheid van vakken na m.b.t. les- en examenroosters en vermijd
overlap.

Nog vragen? Je kan ons steeds bereiken via pedawet.pp@UGent.be

Veel succes!
Team Pedagogische wetenschappen & Sociaal werk

VOORBEELDTRAJECT SCHAKELPROGRAMMA
KLINISCHE ORTHOPEDAGOGIEK & D.S.
Vooropleidingen Orthopedagogie, Onderwijs, Ergotherapie, Sociaal
werk, Maatschappelijke veiligheid en Sociale readaptatiewet.
Schakelprogramma van 64 à 67 SP + Master van 120 SP
Belangrijke informatie
Vanaf academiejaar 2021-2022 zal het schakelprogramma Klinische Orthopedagogiek & Disability Studies veranderen: voor
de vooropleidingen Orthopedagogie, Onderwijs, Ergotherapie, Sociaal werk, Maatschappelijke veiligheid en Sociale
readaptatiewetenschappen zal het nieuwe schakelprogramma 64 à 65 studiepunten omvatten en opgebouwd zijn uit
andere vakken.
Studenten die in februari 2021 reeds starten in het oude programma, zullen vanaf september 2021 automatisch worden
overgezet naar het nieuwe programma. Alle vakken behaald in het tweede semester van AJ 2020-2021 zullen meetellen
in het nieuwe programma. Je kan dus nooit een vak ‘voor niks’ afleggen.

Overzicht

Uitwerking

AJ 2020-2021
SEMESTER 1

SP SEMESTER 2

SP

Academische communicatieve vaardigheden
Theoretische orthopedagogiek
Ontwikkelings- en gedragsstoornissen:
psychologische diagnostiek
Pedagogische basisbegrippen en contexten
Pedagogiek van de voorschoolse voorzieningen*

3
8
4
5
5

TOTAAL: 25 studiepunten
* Opmerking: Het vak Pedagogiek van de voorschoolse voorzieningen is vanaf AJ 2021-2022 geen deel meer van het nieuwe
schakelprogramma. Als je in AJ 2020-21 slaagt voor dit vak dan zullen er 5 studiepunten aan nieuwe vakken wegvallen
voor jou in AJ 2021-22. De overgangsmaatregelen, waarin wordt uitgewerkt welke nieuwe vakken precies zullen wegvallen,
kan je vanaf de zomer 2021 bekijken op deze website
Studenten die 25 studiepunten te weinig vinden, kunnen in AJ 2020-2021 ook reeds mastervakken opnemen om hun
curriculum aan te vullen. Kies hierbij voor het keuzevak in de masteropleiding, en/of Gezinspedagogiek.
Let wel op: voor studievoortgang worden het schakelprogramma en de master als afzonderlijke opleidingen aanzien. Je
moet dus in elke opleiding voor minimum 50% van de opgenomen studiepunten slagen om de nodige studievoortgang te
bereiken. Bekijk de kennisclip voor meer informatie.

AJ 2021-2022
SEMESTER 1

SP SEMESTER 2

Statistiek I
Klinische orthopedagogiek
Ethiek en deontologie van het pedagogisch
handelen
Psychologische modellen van de hulpverlening
Interpretatieve onderzoeksmethoden

SP

7
6
5

Statistiek II
Onderzoeksmethoden I
Gezinspedagogiek

6
5
5

5
5

Middelenmisbruik: preventie en behandeling
Klinische psychiatrie en neurologie

6
4

TOTAAL: 54– 5* = 49 studiepunten

AJ 2022-2023
SEMESTER 1

SP SEMESTER 2

Onderzoeksmethoden II
Sociale pedagogiek
Disability Studies

5
5
6

Orthopedagogiek van gedrags- en emotionele
stoornissen
Orthopedagogische diagnostiek,
handelingsplanning en methoden

6

Keuzevak master
Leerstoornissen
Psychoanalytisch en ontwikkelingsgericht
werken met kinderen, jongeren en gezinnen
Ontwikkelings- en gedragsstoornissen:
psychologische interventies

SP
5
5
4
4

5

JAARVAKKEN

SP

Masterproef I

4

TOTAAL: 49 studiepunten

AJ 2023-2024
JAARVAKKEN

SP

Masterproef II **
Orthopedagogische stage ***
Orthopedagogische synthese
Orthopedagogische coaching & consultatie

20
28
6
6

TOTAAL: 60 studiepunten
** Opmerking: Bij masterproef kies je zelf (in samenspraak met jouw promotor) wanneer je hier precies aan werkt. Je kan
dit dus flexibel inplannen en hier voornamelijk in het tweede semester aan werken
*** Opmerking: De masterstage omvat 100 dagen en loopt standaard van september tot maart. Deze stage kan niet op één
semester worden afgewerkt. De stage is het sluitstuk van de opleiding en neem je best helemaal op het einde van jouw
traject op. Praktisch gezien, kan je de stage niet combineren met theorievakken. Hierdoor is een extra academiejaar nodig
om jouw traject af te werken en is de totale studieduur 3,5 jaar als je in februari start in een schakelprogramma Klinische
Orthopedagogiek & Disability Studies.

Totale studieduur: 3,5 jaar
Afstuderen in juni

VOORBEELDTRAJECT SCHAKELPROGRAMMA
KLINISCHE ORTHOPEDAGOGIEK & D.S.
Vooropleidingen Logopedie, Audiologie, Pedagogie van het jonge
kind, Verpleegkunde, Vroedkunde en Gezinswetenschappen
Schakelprogramma van 87 SP + Master van 120 SP
Belangrijke informatie
Vanaf academiejaar 2021-2022 zal het schakelprogramma Klinische Orthopedagogiek & Disability Studies veranderen: voor
de vooropleidingen Logopedie, Audiologie, Pedagogie van het jonge kind, Verpleegkunde, Vroedkunde en
Gezinswetenschappen zal het nieuwe schakelprogramma 64 à 65 studiepunten omvatten in plaats van 87 studiepunten
en opgebouwd zijn uit andere vakken.
Studenten die in februari 2021 reeds starten in het oude programma, zullen vanaf september 2021 automatisch worden
overgezet naar het nieuwe programma. Alle vakken behaald in het tweede semester van AJ 2020-2021 zullen meetellen
in het nieuwe programma. Je kan dus nooit een vak ‘voor niks’ afleggen.

Overzicht

Uitwerking

AJ 2020-2021
SEMESTER 1

SP SEMESTER 2

SP

Academische communicatieve vaardigheden
Theoretische orthopedagogiek
Ontwikkelings- en gedragsstoornissen:
psychologische diagnostiek
Pedagogische basisbegrippen en contexten
Pedagogiek van de voorschoolse voorzieningen*
Praktijk en stage *

3
8
4
5
5
5

TOTAAL: 30 studiepunten
* Opmerking: De vakken Pedagogiek van de voorschoolse voorzieningen en Praktijk en stage zijn vanaf AJ 2021-2022 geen
deel meer van het schakelprogramma. Als je in AJ 2020-21 slaagt voor één of beide vakken vak dan zullen er voor evenveel
studiepunten aan nieuwe vakken wegvallen voor jou in AJ 2021-22. De overgangsmaatregelen, waarin wordt uitgewerkt
welke nieuwe vakken precies zullen wegvallen, kan je vanaf de zomer 2021 bekijken op deze website.

AJ 2021-2022
SEMESTER 1

SP SEMESTER 2

Statistiek I
Klinische orthopedagogiek
Ethiek en deontologie van het pedagogisch
handelen
Psychologische modellen van de hulpverlening
Interpretatieve onderzoeksmethoden

SP

7
6
5

Statistiek II
Onderzoeksmethoden I
Gezinspedagogiek

6
5
5

5
5

Middelenmisbruik: preventie en behandeling
Klinische psychiatrie en neurologie

6
4

TOTAAL: 54– 10* = 44 studiepunten

AJ 2022-2023
SEMESTER 1

SP SEMESTER 2

Onderzoeksmethoden II
Sociale pedagogiek
Disability Studies

5
5
6

Orthopedagogiek van gedrags- en emotionele
stoornissen
Orthopedagogische diagnostiek,
handelingsplanning en methoden

6

Keuzevak master
Leerstoornissen
Psychoanalytisch en ontwikkelingsgericht
werken met kinderen, jongeren en gezinnen
Ontwikkelings- en gedragsstoornissen:
psychologische interventies

SP
5
5
4
4

5

JAARVAKKEN

SP

Masterproef I

4

TOTAAL: 49 studiepunten

AJ 2023-2024
JAARVAKKEN

SP

Masterproef II **
Orthopedagogische stage ***
Orthopedagogische synthese
Orthopedagogische coaching & consultatie

20
28
6
6

TOTAAL: 60 studiepunten
** Opmerking: Bij masterproef kies je zelf (in samenspraak met jouw promotor) wanneer je hier precies aan werkt. Je kan
dit dus flexibel inplannen en hier voornamelijk in het tweede semester aan werken
*** Opmerking: De masterstage omvat 100 dagen en loopt standaard van september tot maart. Deze stage kan niet op één
semester worden afgewerkt. De stage is het sluitstuk van de opleiding en neem je best helemaal op het einde van jouw
traject op. Praktisch gezien, kan je de stage niet combineren met theorievakken. Hierdoor is een extra academiejaar nodig
om jouw traject af te werken en is de totale studieduur 3,5 jaar als je in februari start in een schakelprogramma Klinische
Orthopedagogiek & Disability Studies.

Totale studieduur: 3,5 jaar
Afstuderen in juni

STARTEN IN FEBRUARI IN EEN
VOORBEREIDINGSPROGRAMMA ORTHO
Vooropleiding Pedagogische wetenschappen: andere
afstudeerrichtingen
Voorbereidingsprogramma van 13 SP + Master van 120 SP
Belangrijke informatie
Vanaf academiejaar 2021-2022 zal het voorbereidingsprogramma Klinische Orthopedagogiek & Disability Studies
veranderen: voor de vooropleiding Klinische Orthopedagogiek & Disability Studies verandert er erg weinig. Het vak
Theoretische orthopedagogiek zal in het nieuwe voorbereidingsprogramma 7 studiepunten omvatten in plaats van 8
studiepunten, verder zijn er geen wijzigingen.

Overzicht

Uitwerking

AJ 2020-2021
SEMESTER 1

SP SEMESTER 2

SP

Theoretische orthopedagogiek
Gezinspedagogiek
Middelenmisbruik: preventie en behandeling
Ontwikkelings- en gedragsstoornissen:
psychologische interventies
Psychoanalytisch en ontwikkelingsgericht
werken met kinderen, jongeren en gezinnen
Leerstoornissen

8
5
6
4
4
5

TOTAAL: 31 studiepunten

AJ 2021-2022
SEMESTER 1

SP SEMESTER 2

Klinische orthopedagogiek
Onderzoeksmethoden II
Sociale pedagogiek
Disability Studies
Orthopedagogiek van gedrags- en emotionele
stoornissen
Orthopedagogische diagnostiek,
handelingsplanning en methoden

6
5
5
6
6

Keuzevak master

SP
5

5

JAARVAKKEN

SP

Masterproef I *

4

TOTAAL: 42 studiepunten
* Opmerking: In het vak Masterproef I ga je op zoek naar een onderwerp en promotor voor jouw masterproef en werk je al
een deel van jouw literatuuronderzoek uit. Dit onderzoek zet je verder in Masterproef II. Eens je jouw onderwerp en
promotor kent, kan je onderling afspraken maken en verder werken. Zo kan je het tweede semester invullen en heb je in
AJ 2022-2023 minder werk aan Masterproef II.

AJ 2022-2023
JAARVAKKEN

SP

Orthopedagogische stage **
Orthopedagogische synthese
Orthopedagogische coaching & consultatie
Masterproef II

28
6
6
20

TOTAAL: 60 studiepunten
** Opmerking: De masterstage omvat 100 dagen en loopt standaard van september tot maart. Deze stage kan niet op één
semester worden afgewerkt. De stage is het sluitstuk van de opleiding en neem je best helemaal op het einde van jouw
traject op. Praktisch gezien, kan je de stage niet combineren met theorievakken. Hierdoor is een extra academiejaar nodig
om jouw traject af te werken en is de totale studieduur 2,5 jaar als je in februari start in een voorbereidingsprogramma
Klinische Orthopedagogiek & Disability Studies van 13 studiepunten.

Totale studieduur: 2,5 jaar
Afstuderen in juni

STARTEN IN FEBRUARI IN EEN
VOORBEREIDINGSPROGRAMMA ORTHO
Vooropleidingen Logopedische en Audiologische wetenschappen
Voorbereidingsprogramma van 66 SP + Master van 120 SP
Belangrijke informatie
Vanaf academiejaar 2021-2022 zal het voorbereidingsprogramma Klinische Orthopedagogiek & Disability Studies
veranderen: voor de vooropleidingen Logopedische en Audiologische wetenschappen zal het nieuwe
voorbereidingsprogramma 63 studiepunten omvatten in plaats van 66 en ook de samenstelling zal verschillen.
Studenten die in februari 2021 reeds starten in het oude programma, zullen vanaf september 2021 automatisch worden
overgezet naar het nieuwe programma. Alle vakken behaald in het tweede semester van AJ 2020-2021 zullen meetellen
in het nieuwe programma. Je kan dus nooit een vak ‘voor niks’ afleggen.

Overzicht

Uitwerking

AJ 2020-2021
SEMESTER 1

SP SEMESTER 2
Theoretische orthopedagogiek
Wetenschapstheoretische grondslagen *
Sociologie *
Klinische praktijken en onderzoek *
Onderzoeksmethoden I
Praktijk en stage

SP
8
5
5
5
5
5

TOTAAL: 33 studiepunten
* Opmerking: De vakken Wetenschapstheoretische grondslagen, Sociologie en Klinische praktijken en onderzoek zijn vanaf
AJ 2021-2022 geen deel meer van het voorbereidingsprogramma. Als je in AJ 2020-2021 slaagt voor één of meerdere van
deze vakken dan zullen er evenveel studiepunten aan nieuwe vakken wegvallen voor jou in AJ 2021-2022. De
overgangsmaatregelen, waarin wordt uitgewerkt welke nieuwe vakken precies zullen wegvallen, kan je vanaf de zomer
2021 bekijken op deze website.

AJ 2021-2022
SEMESTER 1

SP SEMESTER 2

Klinische orthopedagogiek
Orthopedagogiek & Disability Studies
Psychologische modellen van hulpverlening

6
6
5

Diversiteit en inclusie

5

Ethiek en deontologie van het pedagogisch
handelen
Interpretatieve onderzoeksmethoden

5
5

SP

Gezinspedagogiek
Middelenmisbruik: preventie en behandeling
Ontwikkelings- en gedragsstoornissen:
psychologische interventies
Psychoanalytisch en ontwikkelingsgericht
werken met kinderen, jongeren en gezinnen
Leerstoornissen

5
6
4

Orthopedagogiek: praktijk, onderzoek en beleid
Klinische psychiatrie en neurologie

5
4

4
5

JAARVAKKEN

SP

Masterproef I

4

TOTAAL: 69 – 15* = 54 studiepunten

AJ 2022-2023
SEMESTER 1

SP SEMESTER 2

Onderzoeksmethoden II
Sociale pedagogiek

5
5

Disability Studies
Orthopedagogiek van gedrags- en emotionele
stoornissen
Orthopedagogische diagnostiek,
handelingsplanning en methoden

6
6

Keuzevak master
Ontwikkelings- en gedragsstoornissen:
psychologische diagnostiek

SP
5
4

5

Masterproef II **

20

TOTAAL: 56 studiepunten
** Opmerking: Bij masterproef kies je zelf (in samenspraak met jouw promotor) wanneer je hier precies aan werkt. Je kan
dit dus flexibel inplannen en hier voornamelijk in het tweede semester aan werken.

AJ 2023-2024
JAARVAKKEN

SP

Orthopedagogische stage *
Orthopedagogische synthese
Orthopedagogische coaching & consultatie

28
6
6

TOTAAL: 40 studiepunten
* Opmerking: De masterstage omvat 100 dagen en loopt standaard van september tot maart. Deze stage kan niet op één
semester worden afgewerkt. De stage is het sluitstuk van de opleiding en neem je best helemaal op het einde van jouw
traject op. Praktisch gezien, kan je de stage niet combineren met theorievakken. Hierdoor is een extra academiejaar nodig
om jouw traject af te werken en is de totale studieduur 3,5 jaar als je in februari start in een voorbereidingsprogramma
Klinische Orthopedagogiek & Disability Studies.

Totale studieduur: 3,5 jaar
Afstuderen in juni

STARTEN IN FEBRUARI IN EEN
VOORBEREIDINGSPROGRAMMA ORTHO
Vooropleidingen Psychologie en Sociologie
Voorbereidingsprogramma van 67 SP + Master van 120 SP
Belangrijke informatie
Vanaf academiejaar 2021-2022 zal het voorbereidingsprogramma Klinische Orthopedagogiek & Disability Studies
veranderen: voor de vooropleidingen Psychologie en Sociologie zal het nieuwe voorbereidingsprogramma 63 studiepunten
omvatten in plaats van 67 studiepunten en ook de samenstelling zal verschillen.
Studenten die in februari 2021 reeds starten in het oude programma, zullen vanaf september 2021 automatisch worden
overgezet naar het nieuwe programma. Alle vakken behaald in het tweede semester van AJ 2020-2021 zullen meetellen
in het nieuwe programma. Je kan dus nooit een vak ‘voor niks’ afleggen.

Overzicht

Uitwerking

AJ 2020-2021
SEMESTER 1
$

SP SEMESTER 2
Theoretische orthopedagogiek
Wetenschapstheoretische grondslagen *
Klinische praktijken en onderzoek *
Orthopedagogiek: praktijk, onderzoek en beleid
Praktijk en stage

SP
8
5
5
5
5

TOTAAL: 28 studiepunten
* Opmerking: De vakken Wetenschapstheoretische grondslagen en Klinische praktijken en onderzoek zijn vanaf AJ 20212022 geen deel meer van het voorbereidingsprogramma. Als je in AJ 2020-2021 slaagt voor één of beide van deze vakken
dan zullen er evenveel studiepunten aan nieuwe vakken wegvallen voor jou in AJ 2021-2022. De overgangsmaatregelen,
waarin wordt uitgewerkt welke nieuwe vakken precies zullen wegvallen, kan je vanaf de zomer 2021 bekijken op deze
website.

AJ 2021-2022
SEMESTER 1

SP SEMESTER 2

Klinische orthopedagogiek
Orthopedagogiek & Disability Studies

6
6

Psychologische modellen van hulpverlening
Diversiteit en inclusie
Ethiek en deontologie van het pedagogisch
handelen
Interpretatieve onderzoeksmethoden

5
5
5
5

SP

Onderzoeksmethoden I
Ontwikkelings- en gedragsstoornissen:
psychologische diagnostiek
Klinische psychiatrie en neurologie
Gezinspedagogiek
Middelenmisbruik: preventie en behandeling

5
4

Psychoanalytisch en ontwikkelingsgericht
werken met kinderen, jongeren en gezinnen
Leerstoornissen

4

4
5
6

5

JAARVAKKEN

SP

Masterproef I

4

TOTAAL: 69 – 10* = 59 studiepunten

AJ 2022-2023
SEMESTER 1

SP SEMESTER 2

Onderzoeksmethoden II
Sociale pedagogiek

5
5

Disability Studies
Orthopedagogiek van gedrags- en emotionele
stoornissen
Orthopedagogische diagnostiek,
handelingsplanning en methoden

6
6

Keuzevak master
Ontwikkelings- en gedragsstoornissen:
psychologische interventies

SP
5
4

5

Masterproef II **

20

TOTAAL: 56 studiepunten
** Opmerking: Bij masterproef kies je zelf (in samenspraak met jouw promotor) wanneer je hier precies aan werkt. Je kan
dit dus flexibel inplannen en hier voornamelijk in het tweede semester aan werken.

AJ 2023-2024
JAARVAKKEN

SP

Orthopedagogische stage *
Orthopedagogische synthese
Orthopedagogische coaching & consultatie

28
6
6

TOTAAL: 40 studiepunten
* Opmerking: De masterstage omvat 100 dagen en loopt standaard van september tot maart. Deze stage kan niet op één
semester worden afgewerkt. De stage is het sluitstuk van de opleiding en neem je best helemaal op het einde van jouw
traject op. Praktisch gezien, kan je de stage niet combineren met theorievakken. Hierdoor is een extra academiejaar nodig
om jouw traject af te werken en is de totale studieduur 3,5 jaar als je in februari start in een voorbereidingsprogramma
Klinische Orthopedagogiek & Disability Studies.

Totale studieduur: 3,5 jaar
Afstuderen in juni

STARTEN IN FEBRUARI IN EEN
VOORBEREIDINGSPROGRAMMA ORTHO
Vooropleidingen Criminologische wetenschappen
Voorbereidingsprogramma van 67 SP + Master van 120 SP
Belangrijke informatie
Vanaf academiejaar 2021-2022 zal het voorbereidingsprogramma Klinische Orthopedagogiek & Disability Studies
veranderen: voor de vooropleiding Criminologische wetenschappen zal het nieuwe voorbereidingsprogramma 63
studiepunten omvatten in plaats van 67 studiepunten en ook de samenstelling zal verschillen.
Studenten die in februari 2021 reeds starten in het oude programma, zullen vanaf september 2021 automatisch worden
overgezet naar het nieuwe programma. Alle vakken behaald in het tweede semester van AJ 2020-2021 zullen meetellen
in het nieuwe programma. Je kan dus nooit een vak ‘voor niks’ afleggen.

Overzicht

Uitwerking

AJ 2020-2021
SEMESTER 1

SP SEMESTER 2
Theoretische orthopedagogiek
Wetenschapstheoretische grondslagen *
Klinische praktijken en onderzoek *
Onderzoeksmethoden I
Praktijk en stage

SP
8
5
5
5
5

TOTAAL: 28 studiepunten
* Opmerking: De vakken Wetenschapstheoretische grondslagen en Klinische praktijken en onderzoek zijn vanaf AJ 20212022 geen deel meer van het voorbereidingsprogramma. Als je in AJ 2020-2021 slaagt voor één of beide van deze vakken
dan zullen er evenveel studiepunten aan nieuwe vakken wegvallen voor jou in AJ 2021-2022. De overgangsmaatregelen,
waarin wordt uitgewerkt welke nieuwe vakken precies zullen wegvallen, kan je vanaf de zomer 2021 bekijken op deze
website.

AJ 2021-2022
SEMESTER 1

SP SEMESTER 2

Klinische orthopedagogiek
Orthopedagogiek & Disability Studies

6
6

Psychologische modellen van hulpverlening
Diversiteit en inclusie
Ethiek en deontologie van het pedagogisch
handelen
Interpretatieve onderzoeksmethoden

5
5
5
5

SP

Orthopedagogiek: praktijk, onderzoek en beleid
Ontwikkelings- en gedragsstoornissen:
psychologische diagnostiek
Klinische psychiatrie en neurologie
Gezinspedagogiek
Middelenmisbruik: preventie en behandeling

5
4

Psychoanalytisch en ontwikkelingsgericht
werken met kinderen, jongeren en gezinnen
Leerstoornissen

4

4
5
6

5

JAARVAKKEN

SP

Masterproef I

4

TOTAAL: 69 – 10* = 59 studiepunten

AJ 2022-2023
SEMESTER 1

SP SEMESTER 2

Onderzoeksmethoden II
Sociale pedagogiek

5
5

Disability Studies
Orthopedagogiek van gedrags- en emotionele
stoornissen
Orthopedagogische diagnostiek,
handelingsplanning en methoden

6
6

Keuzevak master
Ontwikkelings- en gedragsstoornissen:
psychologische interventies

SP
5
4

5

Masterproef II **

20

TOTAAL: 56 studiepunten
** Opmerking: Bij masterproef kies je zelf (in samenspraak met jouw promotor) wanneer je hier precies aan werkt. Je kan
dit dus flexibel inplannen en hier voornamelijk in het tweede semester aan werken.

AJ 2023-2024
JAARVAKKEN

SP

Orthopedagogische stage ***
Orthopedagogische synthese
Orthopedagogische coaching & consultatie

28
6
6

TOTAAL: 40 studiepunten
*** Opmerking: De masterstage omvat 100 dagen en loopt standaard van september tot maart. Deze stage kan niet op één
semester worden afgewerkt. De stage is het sluitstuk van de opleiding en neem je best helemaal op het einde van jouw
traject op. Praktisch gezien, kan je de stage niet combineren met theorievakken. Hierdoor is een extra academiejaar nodig
om jouw traject af te werken en is de totale studieduur 3,5 jaar als je in februari start in een voorb ereidingsprogramma
Klinische Orthopedagogiek & Disability Studies.

Totale studieduur: 3,5 jaar
Afstuderen in juni

STARTEN IN FEBRUARI IN EEN
VOORBEREIDINGSPROGRAMMA ORTHO
Vooropleidingen Politieke en Communicatiewetenschappen
Voorbereidingsprogramma van 75 SP + Master van 120 SP
Belangrijke informatie
Vanaf academiejaar 2021-2022 zal het voorbereidingsprogramma Klinische Orthopedagogiek & Disability Studies
veranderen: voor de vooropleiding Politieke en Communicatiewetenschappen zal het nieuwe voorbereidingsprogramma
63 studiepunten omvatten in plaats van 75 studiepunten en ook de samenstelling zal verschillen.
Studenten die in februari 2021 reeds starten in het oude programma, zullen vanaf september 2021 automatisch worden
overgezet naar het nieuwe programma. Alle vakken behaald in het tweede semester van AJ 2020-2021 zullen meetellen
in het nieuwe programma. Je kan dus nooit een vak ‘voor niks’ afleggen.

Overzicht

Uitwerking

AJ 2020-2021
SEMESTER 1

SP SEMESTER 2
Theoretische orthopedagogiek
Wetenschapstheoretische grondslagen *
Praktijk en stage
Onderzoeksmethoden I

SP
8
5
5
5

TOTAAL: 23 studiepunten
* Opmerking: Het vak Wetenschapstheoretische grondslagen van de pedagogiek is vanaf AJ 2021-2022 geen deel meer van
het voorbereidingsprogramma. Als je in AJ 2020-2021 slaagt voor dit vak dan zullen er 5 studiepunten aan nieuwe vakken
wegvallen voor jou in AJ 2021-2022. De overgangsmaatregelen, waarin wordt uitgewerkt welke nieuwe vakken precies
zullen wegvallen, kan je vanaf de zomer 2021 bekijken op deze website.

Studenten die in AJ 2020-2021 meer dan 23 studiepunten willen opnemen, kunnen ook reeds mastervakken opnemen om
hun curriculum aan te vullen. Kies hierbij voor Gezinspedagogiek, Psychoanalytisch en ontwikkelingsgericht werken met
kinderen, jongeren en gezinnen en/of het keuzevak in de masteropleiding.
Let wel op: voor studievoortgang worden het schakelprogramma en de master als afzonderlijke opleidingen aanzien. Je
moet dus in elke opleiding voor minimum 50% van de opgenomen studiepunten slagen om de nodige studievoortgang te
bereiken. Bekijk de kennisclip voor meer informatie.

AJ 2021-2022
SEMESTER 1

SP SEMESTER 2

Klinische orthopedagogiek
Orthopedagogiek & Disability Studies

6
6

Psychologische modellen van hulpverlening
Diversiteit en inclusie
Ethiek en deontologie van het pedagogisch
handelen
Interpretatieve onderzoeksmethoden

5
5
5
5

SP

Orthopedagogiek: praktijk, onderzoek en beleid
Ontwikkelings- en gedragsstoornissen:
psychologische diagnostiek
Klinische psychiatrie en neurologie
Gezinspedagogiek
Middelenmisbruik: preventie en behandeling

5
4

Psychoanalytisch en ontwikkelingsgericht
werken met kinderen, jongeren en gezinnen
Leerstoornissen

4

4
5
6

5

JAARVAKKEN

SP

Masterproef I

4

TOTAAL: 69 – 5* = 64 studiepunten

AJ 2022-2023
SEMESTER 1

SP SEMESTER 2

Onderzoeksmethoden II
Sociale pedagogiek

5
5

Disability Studies
Orthopedagogiek van gedrags- en emotionele
stoornissen
Orthopedagogische diagnostiek,
handelingsplanning en methoden

6
6

Keuzevak master
Ontwikkelings- en gedragsstoornissen:
psychologische interventies

SP
5
4

5

Masterproef II **

20

TOTAAL: 56 studiepunten
** Opmerking: Bij masterproef kies je zelf (in samenspraak met jouw promotor) wanneer je hier precies aan werkt. Je kan
dit dus flexibel inplannen en hier voornamelijk in het tweede semester aan werken.

AJ 2023-2024
JAARVAKKEN

SP

Orthopedagogische stage *
Orthopedagogische synthese
Orthopedagogische coaching & consultatie

28
6
6

TOTAAL: 40 studiepunten
* Opmerking: De masterstage omvat 100 dagen en loopt standaard van september tot maart. Deze stage kan niet op één
semester worden afgewerkt. De stage is het sluitstuk van de opleiding en neem je best helemaal op het einde van jouw
traject op. Praktisch gezien, kan je de stage niet combineren met theorievakken. Hierdoor is een extra academiejaar nodig
om jouw traject af te werken en is de totale studieduur 3,5 jaar als je in februa ri start in een voorbereidingsprogramma
Klinische Orthopedagogiek & Disability Studies.

Totale studieduur: 3,5 jaar
Afstuderen in juni

STARTEN IN FEBRUARI IN EEN
VOORBEREIDINGSPROGRAMMA ORTHO
Vooropleidingen Moraalwetenschappen, Geschiedenis en
Wijsbegeerte
Voorbereidingsprogramma van 75 SP + Master van 120 SP
Belangrijke informatie
Vanaf academiejaar 2021-2022 zal het voorbereidingsprogramma Klinische Orthopedagogiek & Disability Studies
veranderen: voor de vooropleiding Politieke en Communicatiewetenschappen zal het nieuwe voorbereidingsprogramma
7 6 studiepunten omvatten in plaats van 75 studiepunten en ook de samenstelling zal verschillen.
Studenten die in februari 2021 reeds starten in het oude programma, zullen vanaf september 2021 automatisch worden
overgezet naar het nieuwe programma. Alle vakken behaald in het tweede semester van AJ 2020-2021 zullen meetellen
in het nieuwe programma. Je kan dus nooit een vak ‘voor niks’ afleggen.

Overzicht

Uitwerking

AJ 2020-2021
SEMESTER 1

SP SEMESTER 2

SP

Theoretische orthopedagogiek
Wetenschapstheoretische grondslagen *
Praktijk en stage

8
5
5

TOTAAL: 18 studiepunten
* Opmerking: Het vak Wetenschapstheoretische grondslagen van de pedagogiek is vanaf AJ 2021-2022 geen deel meer van
het voorbereidingsprogramma. Als je in AJ 2020-2021 slaagt voor dit vak dan zullen er 5 studiepunten aan nieuwe vakken
wegvallen voor jou in AJ 2021-2022. De overgangsmaatregelen, waarin wordt uitgewerkt welke nieuwe vakken precies
zullen wegvallen, kan je vanaf de zomer 2021 bekijken op deze website.
Studenten die in AJ 2020-2021 meer dan 18 studiepunten willen opnemen, kunnen ook reeds mastervakken opnemen om
hun curriculum aan te vullen. Kies hierbij voor Gezinspedagogiek, Psychoanalytisch en ontwikkelingsgericht werken met
kinderen, jongeren en gezinnen en/of het keuzevak in de masteropleiding.
Let wel op: voor studievoortgang worden het schakelprogramma en de master als afzonderlijke opleidingen aanzien. Je
moet dus in elke opleiding voor minimum 50% van de opgenomen studiepunten slagen om de nodige studievoortgang te
bereiken. Bekijk de kennisclip voor meer informatie.

AJ 2021-2022
SEMESTER 1

SP SEMESTER 2

Statistiek I
Interpretatieve onderzoeksmethoden
Orthopedagogiek & Disability Studies
Ethiek en deontologie van het pedagogisch
handelen
Psychologische modellen van hulpverlening
Klinische orthopedagogiek

7
5
6
5
5
6

Statistiek II
Onderzoeksmethoden I
Orthopedagogiek: praktijk, onderzoek en beleid
Ontwikkelings- en gedragsstoornissen:
psychologische diagnostiek
Klinische psychiatrie en neurologie
Gezinspedagogiek

SP
6
5
5
4
4
5

TOTAAL: 63 – 5 = 58 studiepunten

AJ 2022-2023
SEMESTER 1

SP SEMESTER 2

Diversiteit en inclusie
Onderzoeksmethoden II
Sociale pedagogiek

5
5
5

Disability Studies

6

Orthopedagogiek van gedrags- en emotionele
stoornissen
Orthopedagogische diagnostiek,
handelingsplanning en methoden

6

Keuzevak master
Leerstoornissen
Psychoanalytisch en ontwikkelingsgericht
werken met kinderen, jongeren en gezinnen
Ontwikkelings- en gedragsstoornissen:
psychologische interventies
Middelenmisbruik: preventie en behandeling

SP
5
5
4
4
6

5

JAARVAKKEN

SP

Masterproef I

4

TOTAAL: 60 studiepunten

AJ 2023-2024
JAARVAKKEN

SP

Masterproef II **
Orthopedagogische stage ***
Orthopedagogische synthese
Orthopedagogische coaching & consultatie

20
28
6
6

TOTAAL: 60 studiepunten
** Opmerking: Bij masterproef kies je zelf (in samenspraak met jouw promotor) wanneer je hier precies aan werkt. Je kan
dit dus flexibel inplannen en hier voornamelijk in het tweede semester aan werken.
*** Opmerking: De masterstage omvat 100 dagen en loopt standaard van september tot maart. Deze stage kan niet op één
semester worden afgewerkt. De stage is het sluitstuk van de opleiding en neem je best he lemaal op het einde van jouw
traject op.

De totale studieduur 3,5 jaar als je in februari start in een voorbereidingsprogramma Klinische Orthopedagogiek &
Disability Studies van 75 à 76 studiepunten.

Totale studieduur: 3,5 jaar
Afstuderen in juni

