WAT IS HBO5?

CVO HBO5 ANTWERPEN
L A N G E N I E U W S T R A AT 1 0 1
2000 ANTWERPEN

Laagdrempelig en flexibel
Je bepaalt zelf je studietempo. Je kan kiezen tussen
dag- en avondonderwijs. Je kan per module inschrijven. De opleidingsduur is afhankelijk van hoe jij je
vakken graag spreidt.

CVO HORITO
CAMPUS BLAIRON 555
GEBOUW PIETER CORBEELS, INGANG C2
STEENWEG OP GIERLE 100
2300 TURNHOUT
CRESCENDO CVO
C A M P U S L E O P O L D S T R A AT 4 2
2800 MECHELEN

VOLG ONS
www.ap.be/HBO5
APHogeschool
@AP_Hogeschool
APHogeschool

HOGER
BEROEPSONDERWIJS
HBO5

Een graduaatsdiploma
Kiezen voor een HBO5-opleiding is altijd een goede
zet. Het hoger beroepsonderwijs is hoger onderwijs
dat zich situeert tussen het secundair onderwijs
(niveau 4) en de professionele bachelors (niveau
6). Je behaalt een graduaatsdiploma waarmee
je vlot op de arbeidsmarkt terecht kan. Als je
de smaak van studeren te pakken hebt, kan je
via een aanvullingstraject nadien ook nog een
bachelordiploma behalen.

ALGEMENE INFO

Je volgt les bij CVO HBO5
Antwerpen of CVO Horito of Crescendo CVO

V.U. Pascale De Groote, Lange Nieuwstraat 101, B-2000 Antwerpen - onder voorbehoud van wijzigingen.
AP Hogeschool maakt deel uit van de Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen

LOCATIE

ACADEMIEJAAR

TOELATINGSVOORWAARDEN?

INFOMOMENTEN

INSCHRIJVEN

Je kan meteen starten met de opleiding als je
18 jaar bent of ouder en in het bezit bent van
• een diploma van het hoger secundair
onderwijs
• of een certificaat van het secundair volwassenenonderwijs van ten minste 900 lestijden
• of een HAVO-diploma

Infomoment CVO Horito

In september kan je instappen in de opleiding.
Inschrijven hiervoor kan in mei* en december.

Heb je geen van bovenstaande studiebewijzen,
dan kan je deelnemen aan een toelatingsproef.
Voor meer informatie contacteer je het CVO
waar je les wil volgen of kijk je op
www.ap.be/HBO5

Infomomenten CVO HBO5 Antwerpen
De data van alle infomomenten kan je nalezen op
www.hbo5antwerpen.be.

Infomomenten Crescendo CVO
Zaterdag 10 maart 2018 van 10u tot 13u
Donderdag 24 mei 2018 van 18u tot 20u
Donderdag 23 augustus 2018 van 18u tot 20u
Campus Leopoldstraat, Leopoldstraat 42, 2800 Mechelen

Infomomenten AP Hogeschool

Lees meer op www.ap.be/HBO5

ACADEMIEJAAR
Een academiejaar bestaat uit twee semesters.
Je kan elk semester starten (september of februari) aan de opleiding. Je schrijft je steeds
in per semester.
Bij CVO HBO5 Antwerpen volg je twee dagen
per week les van 08.30u tot 16.30u.
Crescendo CVO organiseert de dagopleiding
op maandag, dinsdag en donderdag. De
avondopleiding kan je volgen op maandag-,
dinsdag- en donderdagavond en uitzonderlijk
op zaterdagvoormiddag.
Bij CVO Horito volg je twee dagen per week
les, van 8.45u tot 16.30u: op dinsdag en
vrijdag (start in september), op maandag en
donderdag (februari). Daarnaast doe je aan
werkplekleren.
Na het volgen van het modeltraject, behaal je
het graduaatsdiploma Orthopedagogie na 4
semesters verspreid over 2 jaar.

ARTESIS PLANTIJN
HOGESCHOOL

Zaterdag 13 januari 2018 van 9u tot 12u
Zaterdag 10 maart 2018 van 9u tot 12u
Campus Blairon 555, (Gebouw Pieter Corbeels),
ingang C2 in Turnhout.

Tijdens deze infomomenten vind je alle info over de
bacheloropleidingen van de AP Hogeschool en alle HBO5opleidingen van de verschillende cvo’s.
Zaterdag 10 maart 2018 van 10u tot 17u
Zaterdag 21 april 2018 van 10u tot 17u
Woensdag 27 juni 2018 van 16u tot 19u
Donderdag 6 september 2018 van 17u tot 20u
Kijk voor meer informatie en locaties op
www.ap.be/infomomenten.

2018/2019

Het inschrijvingsgeld wordt berekend op basis van
het aantal lestijden. Je betaalt 1,50 euro per lestijd
en maximum 300 euro per semester per opleiding.
Daarbij komen nog kosten voor o.a. cursusmateriaal.
(Werknemers kunnen onder bepaalde voorwaarden de opleiding
betalen met opleidingscheques.)

Heb je relevante werk- of studie-ervaring? Dan kan je
vrijstellingen aanvragen.
Ben je werkzoekend en uitkeringsgerechtigd en wil
je een nieuwe carrière dan is het mogelijk om de
opleiding te volgen via een VDAB-opleidingscontract
enkel voor knelpuntberoepen, (info bij VDAB) of via een
vrijstelling bij RVA (info bij RVA) (n.v.t. bij Crescendo
CVO).
Kijk voor meer informatie op www.ap.be/HBO5
*

enkel bij Crescendo CVO

FLEXIBEL EN
LAAGDREMPELIG
STUDEREN

MEER WETEN OVER DE OPLEIDING EN INSCHRIJVING
W www.ap.be/HBO5
CVO HBO5 ANTWERPEN
E hbo5antwerpen@so.antwerpen.be
T +32 3 220 35 00
CVO Horito
E informatie@horito.be
T +32 14 40 01 00
CRESCENDO CVO
E info@cvo-crescendo.be
T +32 15 41 30 45

GRADUAAT

ORTHOPEDAGOGIE
HOGER
BEROEPSONDERWIJS
HBO5

ARTESIS PLANTIJN
HOGESCHOOL

ACADEMIEJAAR

HOGER BEROEPSONDERWIJS HBO5

ORTHOPEDAGOGIE

2018/2019

WAAROM ORTHOPEDAGOGIE?

STRUCTUURSCHEMA**

Mensen helpen geeft je een enorme voldoening. Je wil
iedereen gelijke kansen geven, ook bij problematische
opvoedingssituaties of beperkingen. Én je weet van
aanpakken. Dan is de opleiding Orthopedagogie je op
het lijf geschreven. Je bouwt deskundigheid op om te
werken met diverse doelgroepen en werkterreinen
zoals centra voor opvang en begeleiding van personen
met een beperking, bijzondere jeugdzorg en algemeen
welzijnswerk.

De lectoren van de opleiding hebben een modeltraject
voor je uitgewerkt met de volgorde van de vakken of
modules die je elk semester volgt. Dit modeltraject
vind je op de website van het CVO. In overleg met de
opleidingscoördinator kun je hiervan afwijken. Hieronder vind je het overzicht van alle modules in een
structuurschema.

Heb je interesse in de theorie, maar wil je ook voldoende voeling krijgen met de praktijk van het begeleidingswerk, dan zit je hier op je plaats.

Je wil verder studeren, maar je
wil ook snel aan de slag. Je wil
je eigen studietempo bepalen.
Je wil een praktijkgerichte opleiding combineren met je job of
gezin. Je wil een diploma hoger
onderwijs als opstap naar een
nieuwe carrière of als basis voor
verdere studie. Kies dan voor een
HBO5-opleiding.

LT *

De opleiding Orthopedagogie is modulair opgebouwd
en bestaat uit 1 440 lestijden. Je krijgt onder andere
inzicht in de volgende onderwerpen: - omgaan met
informatie, observeren en rapporteren - agogische,
communicatieve en samenwerkingsvaardigheden psychologische thema’s - systemisch, emancipatorisch
en doelgroepgericht werken - recht, ethiek en deontologie - biologische basis van gedrag - beroepspraktijk.
Als je voor Orthopedagogie kiest, dan moet je bereid
zijn om al tijdens je opleiding in de sector aan de slag
te gaan als opvoeder of begeleider - via een stage of
als job. Zo krijg je de essentiële wisselwerking tussen
praktijk en theorie mee.
Aan het einde van je opleiding behaal je een
graduaatsdiploma Orthopedagogie.

Je kan kiezen voor een tweejarig traject graduaat
Orthopedagogie! Je kunt dit traject zowel met een
dagprogramma als met een avondprogramma
volgen. Een combinatie van beide is natuurlijk ook
mogelijk.

WAT NA JE STUDIES?
Meteen aan de slag
Met het graduaatsdiploma Orthopedagogie kan je als
opvoeder-begeleider klasse 1 aan de slag in ortho(ped)agogische centra, in voorzieningen in de bijzondere
jeugdzorg en in andere voorzieningen als jeugd- en
volwassenenpsychiatrie, geriatrische instellingen en
centra voor drugsverslaafden.
Verder studeren
Of je kiest voor het aanvullingstraject aan de AP Hogeschool. Met een graduaatsdiploma Orthopedagogie kan
je de vervolgopleiding volgen en een bachelor Orthopedagogie behalen.

LT *

LT *

LT *

LT *

WERKPLEKLEREN (480LT) LT *

Observeren en
rapporteren

40

Orthopedagogie

40

Systemisch denken
en handelen

40

Levensloop
psychologie

40

Werken in en met
groepen

40

Beroepspraktijk 1

80

Omgaan met
informatie

60

Orthopedagogische
thema’s A

40

Werken met
netwerken

40

Biologische basis
van gedrag

40

Werken in team en
organisatie

60

Beroepspraktijk 2

100

Communicatieve
vaardigheden

60

Orthopedagogische
thema’s B

40

Doelgroepen A

40

Mens en
maatschappij

40

Beroepspraktijk 3

100

Psychologische
thema’s

40

Doelgroepen B

40

Ethisch en
deontologisch
handelen

40

Beroepspraktijk 4

100

Visie op begeleiden

60

Doelgroepen C

60

Recht voor
welzijnswerkers

40

Beroepspraktijk 5

100

Omgaan met
diversiteit

40

Psychopathologie

40

* LT: Lestijden
** Onder voorbehoud van wijzigingen
Diploma Graduaat Orthopedagogie totaal aantal lestijden: 1 440

