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IETS VOOR JOU?

WIE BEN JIJ?

WAT WIL JE LEREN?
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Een leraar, logopedist, ergotherapeut, sociaal
werker, orthopedagoog … die expert wil worden
in de begeleiding van leerlingen met specifieke
opleidingsbehoeften, binnen én buiten het
buitengewoon onderwijs.

Je verwerft algemene pedagogische competenties
die belangrijk zijn voor elke onderwijsprofessional.
Daarnaast verdiep je je expertise rond specifieke
doelgroepen, leer je handelingsplannen
ontwerpen en focus je op multidisciplinair
samenwerken in het buitengewoon onderwijs.

WAT WIL JE WORDEN?

	WAARVOOR KIES JE?

Een expert in het realiseren van kwaliteitsvol
buitengewoon onderwijs.

EEN TRAJECT DAT BIJ JE PAST
Voltijds of deeltijds studeren, starten in september of
februari, al dan niet in combinatie met een job.

EXTRA VERGOEDING
Als leraar heb je met dit diploma recht op een extra
maandelijkse vergoeding van het Departement Onderwijs.

SAMENHANG
In tegenstelling tot losse bijscholingen, zijn de onderdelen
van deze opleiding volledig op elkaar afgestemd.

Bachelor na bachelor in het onderwijs:
buitengewoon onderwijs 2019-2020
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BANABA

BUITENGEWOON
ONDERWIJS

60
STUDIEPUNTEN

1 tot 2,5
JAAR

3
LERENDE NETWERKEN

“Werken in multidisciplinaire teams
staat in deze opleiding centraal.
Samen stippel je voor verschillende
kinderen een leertraject uit, om hun
ontwikkeling optimaal te stimuleren”
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Tijdens de bachelor-nabacheloropleiding verbreed
en verdiep je je competenties
als onderwijsprofessional.
Je maakt ook kennis met
talrijke bronnen die je hierin
kunnen ondersteunen.
Je leert van gedreven en
ervaren docenten, maar net
zo goed van collega’s uit het
buitengewoon en het gewoon
onderwijs.

Praktijk zit verweven in
alle onderdelen van de
opleiding. Dat geeft je
de kans om alles wat je
leert direct toe te passen
op je school. Zo realiseer
je vernieuwing in het
buitengewoon onderwijs.

Je wordt expert in het
realiseren van kwaliteitsvol
buitengewoon onderwijs.
Daarbij vorm jij de verbinding
tussen leerlingen, ouders,
klasleraren, praktijkleraren,
logopedisten, sociaal
werkers, ergotherapeuten,
orthopedagogen … die
samenwerken in het
realiseren van trajecten op
maat.

“JE LEERT ACTIVITEITEN
OP MAAT AANBIEDEN,
DIE ERVOOR ZORGEN
DAT ELKE LEERLING
ER ECHT OP
VOORUITGAAT”
Geertrui, leerkracht en student banaba
Buitengewoon onderwijs

Bachelor na bachelor in het onderwijs:
buitengewoon onderwijs 2019-2020
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LERENDE NETWERKEN

Via geïntegreerd leren
binnen lerende netwerken
versterk je je professionele
identiteit als expert betreffende
leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften binnen het
buitengewoon onderwijs.
In Lerend netwerk 1 en Lerend
netwerk 2 kies je gericht
de focus en het vertrekpunt
waarin je je wil verdiepen.

LEREND NETWERK 1
Op weg met een groep leerlingen: hoe ontwerp je een
universele leeromgeving op maat van een groep?
Kies voor een focus op:
• socio-emotionele ontwikkeling
• leerprocessen en -motivatie
• taal(beleid) - meertaligheid
• zintuiglijke prikkelverwerking
• maatschappelijke kwetsbaarheid
• geweldloze communicatie en veilig
klasklimaat (kinderen)
• geweldloze communicatie en veilig
klasklimaat (jongeren)

|

LEREND NETWERK 2
Op weg met één leerling: hoe speel je in op de noden
van één leerling? Kies voor een vertrekpunt:
• socio-emotionele problemen
• leerproblemen en -stoornissen
• hoogbegaafdheid
• fysieke beperking(en)
• autismespectrumstoornissen
• moeilijk hanteerbaar gedrag

|

LEREND NETWERK 3
Op weg in de school en de maatschappij:
hoe ontwikkel je je realisaties uit Lerend netwerk 1 of
Lerend netwerk 2 verder vanuit de noden van
de school en de maatschappij?

|
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“VROEGER DACHT
IK DAT SOMMIGE
VAARDIGHEDEN
BIJ KINDEREN
SPONTAAN
ONTWIKKELDEN.
NU WEET IK DAT DIT
NIET ALTIJD KLOPT
EN HAAL IK OOK
VEEL VOLDOENING
UIT KLEINE DINGEN.
ELKE VORDERING
BIJ JE LEERLINGEN
GEEFT JE EEN WAWGEVOEL”

Bachelor na bachelor in het onderwijs:
buitengewoon onderwijs 2019-2020
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VOLTIJDS DUAAL TRAJECT
In het voltijds duaal traject combineer je het leren aan de hogeschool met (onbetaald)
werkplekleren in een opleidingsschool uit het netwerk van de hogeschool.

STARTEN IN SEPTEMBER

STARTEN IN FEBRUARI

2 semesters – modeltraject in 1 jaar

3 semesters – modeltraject in 1,5 jaar

Je start in september met Lerend netwerk 1 ‘Op
weg met een groep’ en Lerend netwerk 3 ‘Op
weg in de school en de maatschappij’. Je gaat
verder met Lerend netwerk 2 ‘Op weg met één
leerling’ in februari.

Je start in februari met Lerend netwerk 2 ‘Op
weg met één leerling’. Voor het vervolg van
je traject sluit je in september aan bij het
septembertraject.

Je realiseert gemiddeld 2,5 dagen per week
praktijk.

Je start eind januari met een volledige week
duale praktijk. Vervolgens realiseer je gemiddeld
1 dag per week praktijk tot eind mei.

De duale praktijk gaat door in een school voor
buitengewoon onderwijs, onder begeleiding en
coaching van een mentor.

Vanaf september realiseer je gemiddeld 2 dagen
per week praktijk.

De duale opleidingsscholen zijn vaste
samenwerkingspartners, zorgvuldig
geselecteerd door de opleiding.

De duale praktijk gaat door in een school voor
buitengewoon onderwijs, onder begeleiding en
coaching van een mentor.

Bij de start van je banaba kies je zelf een
opleidingsschool via een digitaal keuzesysteem.

De duale opleidingsscholen zijn vaste
samenwerkingspartners, zorgvuldig
geselecteerd door de opleiding.

De opleiding voorziet daarnaast de kans
om te verdiepen en te verbreden in andere
(internationale) praktijkcontexten.

Bij de start van je banaba kies je zelf een
opleidingsschool via een digitaal keuzesysteem.
De opleiding voorziet daarnaast de kans
om te verdiepen en te verbreden in andere
(internationale) praktijkcontexten.

Blended leren: doordachte combinatie van online en face-to-face leren.
Sessies op woensdagavond van 17.30 u. tot 21 u. en op donderdag van 13.30 u. tot 17 u.
Jaarplanning bekend bij de start van de opleiding.
Je kan de voltijdse studie combineren met max. 25%
van een voltijdse tewerkstelling, na goedkeuring van de opleiding.
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SEMESTER 1 (SEPTEMBER-JANUARI)

*SP: studiepunten
|

LEREND NETWERK 1
Op weg met een groep leerlingen

|

LEREND NETWERK 2
Op weg met één leerling

|

|

SP*

Partnerschappen realiseren met leerlingen

5

Cyclisch handelen op groepsniveau

5

Partnerschappen realiseren met
onderwijsprofessionals - groepsniveau

5

Ik als verbinder in het buitengewoon onderwijs

3

Duurzame partnerschappen realiseren in het
buitengewoon onderwijs

9

LEREND NETWERK 3
Op weg in de school en de
maatschappij

SEMESTER 2 (FEBRUARI-JUNI)
Partnerschappen realiseren met gezinnen en hun
netwerk

5

PORTFOLIO

Cyclisch handelen op individueel niveau

5

Partnerschappen realiseren met
onderwijsprofessionals - individueel niveau

5

Onderwijsinnovatie realiseren in het buitengewoon
onderwijs

12

Wij als onderwijsprofessionals uit het buitengewoon
onderwijs

6

Onder voorbehoud van wijzigingen. De meest recente informatie vind je
altijd op www.arteveldehogeschool.be/banaba/buitengewoon-onderwijs.

Bachelor na bachelor in het onderwijs:
buitengewoon onderwijs 2019-2020
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DEELTIJDS TRAJECT
In het deeltijds traject combineer je het leren aan de hogeschool met betaald of onbetaald
werken in een onderwijscontext naar keuze.

STARTEN IN SEPTEMBER

STARTEN IN FEBRUARI

4 semesters – modeltraject in 2 jaar

5 semesters – modeltraject in 2,5 jaar

Je start in september met lerend netwerk 1 ‘Op
weg met een groep’. Je gaat verder met lerend
netwerk 2 ‘Op weg met één leerling’ in februari.
In het tweede jaar volg je lerend netwerk 3 ‘Op
weg in de school en de maatschappij’.

Je start in februari met Lerend netwerk 2
‘Op weg met één leerling’. Voor het vervolg
van je traject sluit je in september aan bij het
septembertraject.

Werk je in een school voor buitengewoon
onderwijs?
Dan zet je je job in als praktijk voor de opleiding.

Werk je in een school voor buitengewoon
onderwijs?
Dan zet je je job in als praktijk voor de opleiding.

Werk je als ondersteuner?
Dan realiseer je gemiddeld 4 lesuren per week
praktijk (als vrijwilliger) in een school voor
buitengewoon onderwijs. Je job als ondersteuner
zet je gemiddeld 3 lesuren per week in als
tweede deel van je praktijk.

Werk je als ondersteuner?
Dan realiseer je gemiddeld 4 lesuren per week
praktijk (als vrijwilliger) in een school voor
buitengewoon onderwijs. Je job als ondersteuner
zet je gemiddeld 3 lesuren per week in als
tweede deel van je praktijk.

Werk je (nog) niet in het buitengewoon
onderwijs?
Dan realiseer je praktijk als vrijwilliger in een
school voor buitengewoon onderwijs naar keuze,
gemiddeld 7 lesuren per week.

Werk je (nog) niet in het buitengewoon
onderwijs?
Dan realiseer je praktijk als vrijwilliger in een
school voor buitengewoon onderwijs naar keuze,
gemiddeld 7 lesuren per week.

Daarnaast heb je de kans om je te verdiepen
en te verbreden in andere (internationale)
praktijkcontexten.

Daarnaast heb je de kans om je te verdiepen
en te verbreden in andere (internationale)
praktijkcontexten.

Blended leren: doordachte combinatie van online en face-to-face leren.
Sessies op woensdagavond van 17.30 u. tot 21 u.
Jaarplanning bekend bij de start van de opleiding.
Deeltijds studeren: te combineren met een voltijdse job in het buitengewoon onderwijs
of een andere deeltijdse job.
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SEMESTER 1 (SEPTEMBER-JANUARI)

*SP: studiepunten
|

LEREND NETWERK 1
Op weg met een groep leerlingen

|

LEREND NETWERK 2
Op weg met één leerling

SP*

Partnerschappen realiseren met leerlingen

5

Cyclisch handelen op groepsniveau

5

Partnerschappen realiseren met
onderwijsprofessionals - groepsniveau

5

SEMESTER 2 (FEBRUARI-JUNI)

|

|

Partnerschappen realiseren met gezinnen en hun
netwerk

5

LEREND NETWERK 3
Op weg in de school en de
maatschappij

Cyclisch handelen op individueel niveau

5

Partnerschappen realiseren met
onderwijsprofessionals - individueel niveau

5

PORTFOLIO

SEMESTER 1+2
Ik als verbinder in het buitengewoon onderwijs

3

SEMESTER 3 (SEPTEMBER-JANUARI)
Duurzame partnerschappen realiseren in het
buitengewoon onderwijs

9

SEMESTER 4 (FEBRUARI-JUNI)
Onderwijsinnovatie realiseren in het buitengewoon
onderwijs

12

SEMESTER 3+4
Wij als onderwijsprofessionals uit het buitengewoon
onderwijs

6

Onder voorbehoud van wijzigingen. De meest recente informatie vind je
altijd op www.arteveldehogeschool.be/banaba/buitengewoon-onderwijs.

Bachelor na bachelor in het onderwijs:
buitengewoon onderwijs 2019-2020 11

STUDEREN
IN 7 VRAGEN

01
VERSCHIL MET BANABA
ZORGVERBREDING EN
REMEDIËREND LEREN?
De keuze tussen beide
opleidingen maak je vooral
op basis van de context
waarin je werkt of wil werken,
en de functie die je daarin
ambieert. Als ondersteuner
kies je op basis van je
professionaliseringsnood
(verdieping buitengewoon
of gewoon onderwijs). In de
banaba Zorgverbreding en
remediërend leren ligt de focus
vooral op het verdiepen van je
expertise betreffende hogere
fasen in het zorgcontinuüm,

actief planmatig zorg
ontwikkelen en samenwerken
rond complexe zorgvragen in
het gewoon onderwijs. Wil je
het diploma van die banaba ook
behalen? Dat kan op 1 jaar via
een avondtraject. Je krijgt een
vrijstelling voor de helft van de
studiepunten.

02
WAT IS EEN STUDIEPUNT?
Het aantal studiepunten
weerspiegelt de studielast
voor de student. Eén studiepunt
staat gelijk aan ongeveer
25 à 30 uur ‘werk’: sessies
bijwonen, opdrachten maken,
praktijk realiseren ...

03
WAT ZIJN DE
TOELATINGSVOORWAARDEN?
Je hebt een bachelor- of
masterdiploma. Ben je
nog bezig aan je bachelorof masteropleiding? Dan
mag je in bepaalde gevallen
al (deels) starten met de
banaba via een creditcontract.
Neem hiervoor contact op
met de trajectbeheerder via
banababuo@arteveldehs.be.
Werk je (nog) niet in het
buitengewoon onderwijs en wil
je het deeltijdse traject volgen?
Dan zoek je zelf een school voor
buitengewoon onderwijs waar
je als vrijwilliger gemiddeld 7
uur per week praktijkervaring
kan opdoen met leerlingen met
specifieke onderwijsbehoeften.

04
HOE BEHAAL IK EEN BEWIJS
VAN PEDAGOGISCHE
BEKWAAMHEID?
Een bewijs van pedagogische
bekwaamheid kan je behalen
via een (verkorte) educatieve
bacheloropleiding voor kleuter-,
lager of secundair onderwijs.
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WAT KAN IK NA

DEZE OPLEIDING?
05
HOEVEEL KOST DE
OPLEIDING?
Voor het voltijds duaal
traject van 60 studiepunten
betaal je 922,30 euro
(onder voorbehoud). Voor
het deeltijdse traject betaal
je jaarlijks gemiddeld 600
euro. Neem je minder
studiepunten op, dan wordt het
inschrijvingsgeld verminderd.
Wie een bachelor-nabacheloropleiding volgt, komt
niet in aanmerking voor een
studietoelage.

06
HEB IK RECHT OP
OPLEIDINGSCHEQUES?
Wie deze opleiding volgt
komt niet in aanmerking voor
opleidingscheques, tenzij in
geval van loopbaanbegeleiding.
De opleiding is wel erkend in
functie van betaald educatief
verlof.

BEOORDELING
Je realiseert in totaal 3 trajecten in je onderwijscontext, één
per lerend netwerk. Je licht de praktijkrealisaties toe tijdens
assessments. Doorheen je opleiding verzamel je bewijsstukken
in je portfolio, waarmee je je professionele groei als expertonderwijsprofessional in het buitengewoon onderwijs
illustreert.

ALGEMENE COMPETENTIES
Na deze opleiding:
–– beschouw je superdiversiteit als een realiteit én
waardevolle kans binnen het onderwijs;
–– vertrek je vanuit de krachten en ondersteuningsbehoeften
van elke leerling;
–– zet je je expertise doelgericht in;
–– geloof je in de meerwaarde van partnerschappen met
leerlingen, ouders, opvoedingsverantwoordelijken en
netwerken;
–– inspireer je collega-onderwijsprofessionals;
–– breng je innovatie binnen in je praktijkcontext om effectieve
en efficiënte onderwijsleerprocessen te realiseren in het
buitengewoon onderwijs.

07
KAN IK EEN DEEL VAN DE
OPLEIDING VOLGEN?
Ja, met een creditcontract. Of
ontdek onze navormingen op
www.partnersinleren.be.
Bachelor na bachelor in het onderwijs:
buitengewoon onderwijs 2019-2020 13

WAAROM

ARTEVELDEHOGESCHOOL?

14

MAAK JE OPLEIDING

KLAAR VOOR MORGEN

DENKEN EN DOEN

Welk traject past bij jou?
Een voltijds duaal traject
of een deeltijds traject?
Starten in september of
februari? Jij kiest. En ook
inhoudelijk geef jij vorm
aan je opleiding: wat boeit
jou? Welke talenten wil je
verder uitbouwen? Leg je
eigen accenten!
Onderweg een duwtje in de
rug nodig? We coachen en
begeleiden je.

Een diploma van
Arteveldehogeschool
vergroot je voorsprong.
Je bent vertrouwd
met de nieuwste
onderwijsevoluties en
de kans is groot dat jij die
straks zal toelichten aan je
collega’s. We vernieuwen
ook constant onze
onderwijsvormen. Zo kan
je op de beste manier leren,
online én offline.

Je stapt buiten als een
expert. Onze bachelorna-bacheloropleidingen
geven je een theoretische
verdieping en verbreding,
en zijn verweven met
de praktijk. De docenten
hebben tonnen praktijk- en
onderzoekservaring.
Stroop je mouwen maar op!

OPLEIDINGEN AAN
ARTEVELDEHOGESCHOOL

Postgraduaten en
- bijscholingen

station Gent-Sint-Pieters: 3200 m
studentenrestaurant Kantienberg: 1100 m
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VAN DE CAMPUS TOT …
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Bachelor na bachelor in het onderwijs:

19 leslokalen
een aangename cafetaria
tal van werkplekken
een fietsenstalling
een tramhalte vlakbij

par

- Graduaat (HBO5)
- Educatief graduaat
secundair onderwijs
- Accounting 		
Administration
- Maatschappelijk werk
- Orthopedagogie
- Sociaal-cultureel werk
- Tolk Vlaamse
Gebarentaal
- Programmeren
- Informatiebeheer:
bibliotheek en archief
- Marketing- en 		
communicatiesupport
- Verpleegkunde

•
•
•
•
•

Sc

Bachelor na bachelor
- Zorgverbreding en
remediërend leren
- Schoolontwikkeling
- Buitengewoon onderwijs
- Creatieve therapie
- Oncologie

CAMPUS
BRUSSELSEPOORTSTRAAT

d
Zui

- Bachelor
- Bedrijfsmanagement
- International Business
Management
- Officemanagement
- International Office
Management
- Communicatie
management
- Journalistiek
- Grafische en digitale
media
- Sociaal werk
- Pedagogie van het
jonge kind
- Educatieve bachelor
kleuteronderwijs
- Educatieve bachelor
lager onderwijs
- Educatieve bachelor
secundair onderwijs
- Verkorte educatieve
bachelor secundair 			
onderwijs
- Ergotherapie
- Logopedie en audiologie
- Podologie
- Verpleegkunde
- Vroedkunde
- Mondzorg

V.U. Tomas Legrand, algemeen directeur
Arteveldehogeschool vzw, Hoogpoort 15, 9000 Gent.
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INFODAGEN
2019

INFOAVONDEN
#BLIJVENLEREN

Kom langs op campus
Brusselsepoortstraat,
stel al je vragen aan
docenten en studenten
en blader door cursussen.

Heb je al een diploma of
professionele ervaring?
Ontdek ons volledig aanbod
#blijvenleren tijdens de
infoavonden.

ZATERDAG

Campus Kantienberg,
Voetweg 66, 9000 Gent

10-17 u.

DONDERDAG

23
FEBRUARI
ZATERDAG

27
APRIL
10-17 u.

ZATERDAG

29
JUNI

10-17 u.

WOENSDAG

30
APRIL
17-20 u.

DINSDAG

10
SEPTEMBER
17-20 u.

MEER INFO?
www.arteveldehogeschool.be/
infomomenten

04
SEPTEMBER
15-20 u.

Campus Brusselsepoortstraat
Brusselsepoortstraat 93, 9000 Gent
09 234 81 00
banababuo@arteveldehs.be

SCHRIJF JE IN
VOOR 2019-2020!
Stap 1: registreer je online, zo spaar je tijd uit. Vanaf 23 februari 2019.
Stap 2: kom naar Gent om je definitief in te schrijven. Vanaf 28 juni 2019.
Stap 3: hoera, je bent nu student aan Arteveldehogeschool!

www.arteveldehogeschool.be/
banaba/buitengewoon-onderwijs

www.arteveldehogeschool.be/inschrijven

