






Bachelor in de orthopedagogie 



Opties traject Orthopedagogie 

Onderwijs-
ondersteuning 

Lintstage 

26 weken 

3 dagen op 
5 

Sem 5 & 6  

Community 
Care 

Blokstage 

16 weken 

5 dagen op 
5 

Sem 5 

Intercultureel 
Werk 

Blokstage 

16 weken 

5 dagen op 
5 

Sem 5 
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Optie community care 

 

 

Concept optie community care 

 

Letterlijk vertaald: gemeenschapszorg 

 

Community Care =  

ondersteuning in en door de samenleving 

 

• mensen ondersteunen in het opbouwen en 

verstevigen van relaties met hun omgeving,  

• deze omgeving bijstaan in hun informele zorg, 

• de samenleving sensibiliseren in het opnemen van 

een gedeelde verantwoordelijkheid. 
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Optie onderwijsondersteuning 

 

Concept optie onderwijsondersteuning 

 

• We vertrekken vanuit de visie dat de school voor 

iedereen is. Inclusief onderwijs is onze standaard. 

  

 [Inclusie is breder dan inclusie van kinderen met 

een beperking. Inclusie = een school voor allen, 

dus ook uitval vermijden, diversiteit ondersteunen] 
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Optie onderwijsondersteuning 

 

 

 

• We gaan uit van de nood aan een multidisciplinaire 

aanpak in het onderwijs waarbij iedere discipline 

vanuit haar expertise kan bijdragen aan het 

begeleiden van kinderen en jongeren. 

• We zien daarbij een grote meerwaarde in het 

opnemen van een Bachelor in de Orthopedagogie 

in het multidisciplinaire team.  
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Optie onderwijsondersteuning 

 

• We kiezen expliciet voor de naam 

onderwijsondersteuning waarbij we ons richten 

op de ondersteunende functies binnen het 

onderwijs.  

• Dit kan gaan om : 

• individuele ondersteuning leerling (bijvoorbeeld 

assistentie in kader van inclusief onderwijs)  

• ondersteuning op groepsniveau (bijvoorbeeld 

groepsgerichte aanpak pesten)  

• individuele ondersteuning leerkracht (via gerichte 

leervragen en klasondersteuning) zie GOLLD 

• ondersteuning op beleidsniveau (bijvoorbeeld uitbouw 

zorgbeleid op school). 

 

 

 



GOL(L)D-concept 

 

10 

Gericht =  doelgericht, leervraaggericht, competentiegericht, procesgericht 

 

Ondersteunen = er wordt uitgegaan van reeds bestaande competenties 

van de leraren die verder worden uitgebouwd door middel van een  

activerende, reflectieve begeleiding 

 

Leraren =  de leraar is de spilfiguur van de zorgwerking 

 

Leren = omgaan met diversiteit wordt gezien als een proces,  

een zoektocht, een evolueren naar… 

 

Diversiteit = een uitgangspunt en meerwaarde binnen  

een klas- en schoolwerking 

 



Evolutie in onderwijs 

• Stoornisdenken: wat is er mis met dit kind?  

  Zorgcoördinator als ‘expert’, uit handen nemen  

  Ouders zijn leken 

  Inzetten op stoornisgerichte kennis van specialisten 

  Focus op individu 

  Remediëren naar vooropgestelde norm 

 ↓ 

• Diversiteitsdenken: wat heeft dit kind nodig? 

 gelijkwaardige relatie zoco – leerkracht 

 Wat zijn de sterktes? (van kind, leerkracht) 

 Worden ouders betrokken? (in zoekproces, acties) 

 Focus op individu in context (uitzonderingspositie vermijden) 





Meerwaarde GOL(L)D 

• Vertrekt vanuit de visie van geïntegreerde zorg. 

• Reikt een concept aan om leerkrachten te ondersteunen en 

het niet over te nemen. 

• Is realistisch en aan te passen aan de context. 

• Is gericht op het vormen van een ondersteuningsnetwerk 

(intervisie). 

• Kan zowel gebruikt worden in de basisopleiding als in 

verdere professionalisering 

 







zorgvernieuwing 

Sectorale 
evoluties  

Intersectorale 
initiatieven  

IJH 
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Mobiele begeleiding…  







 



Lichamelijk 

welbevinden 

Emotioneel 

welbevinden 

Interpersoonlijke 

relaties 
 

Materieel 

welbevinden 
 

Persoonlijke 

ontplooiing 

Rechten 

Sociale 

inclusie 
 

Zelfbepaling 
  



 





Contactgegevens 

 AP Hogeschool 

 Bachelor in de orthopedagogie 

 Optie onderwijsondersteuning 

 

Lectoren optie onderwijsondersteuning: 

• mieke.avonds@ap.be ; joke.adriaensens@ap.be  

Coördinatoren stage: 

• gwenda.derkinderen@ap.be ; joel.verjans@ap.be  

mailto:mieke.avonds@ap.be
mailto:joke.adriaensens@ap.be
mailto:gwenda.derkinderen@ap.be
mailto:Joel.verjans@ap.be


Contactgegevens  
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