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Samenwerking met KU Leuven

Odisee is dé co-hogeschool. Daarbij staat de
‘co’ voor samen. Wij houden van co-creatie:
we pakken jouw studie samen aan, met veel
aandacht voor je persoonlijke noden en we
bundelen onze krachten om de complexe
uitdagingen van vandaag aan te pakken.
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HERORIËNTEREN OF
PROFESSIONALISEREN?
Overweeg je om als volwassene (opnieuw) te gaan studeren? Gelijk heb je.
Misschien heb je nooit hoger onderwijs gevolgd en wil je er nu voor gaan. Of heb je niet het juiste
diploma voor de job die je uitoefent en wil je dat graag behalen. Dat is mogelijk dankzij ons ruim
aanbod aan graduaats-, bachelor- en bachelor-na-bacheloropleidingen. Door die stap te zetten vergroot
je je kansen op de arbeidsmarkt of je doorgroeimogelijkheden binnen je huidige organisatie.
Ook als je eenvoudigweg nood hebt aan iets nieuws kun je bij Odisee in het studiegebied duiken dat je hart
sneller doet slaan. Daarbij heb je steeds de mogelijkheid om je studietraject aan te passen aan je werk- en
privésituatie, zodat je de opleiding kunt combineren met je huidige job en/of de zorg voor je gezin.
Of misschien voel je als professional de nood om je bij te scholen. De wereld om ons heen verandert tenslotte razendsnel. Voortdurend duiken nieuwe ontwikkelingen op, ontstaan nieuwe inzichten en worden
andere technologieën geïntroduceerd. Het is dus belangrijk om de vinger aan de pols te houden. Of wil jij
je verder specialiseren in je vakgebied? Bij Odisee kun je je kennis bijspijkeren, verbreden of verdiepen met
een banaba, postgraduaat, navorming of studiedag.
Belangrijk om te weten is dat je als volwassen student niet alleen staat. Je ontmoet collega-studenten
met dezelfde interesses en wisselt kennis en ervaringen uit. Bovendien is Odisee niet voor niets de
co-hogeschool, waarbij co staat voor samen. Met een buzzword gezegd: wij houden van co-creatie.
Dat betekent dat we jouw studie samen aanpakken, met aandacht voor je persoonlijke noden.
Tot slot: Odisee is een wendbare hogeschool. Dus wat er ook gebeurt - corona of geen corona wij passen ons aan en schakelen snel. We gaan volledig digitaal als het nodig is, maar zorgen
er vooral voor dat je steeds goed begeleid wordt. En veilig bent, natuurlijk. Want dat is het
belangrijkste voor ons.
Ontdek in deze brochure onze ‘Social’-opleidingen voor volwassenen en maak samen met ons
je studiedroom waar!

Harry Parys
Directeur Student & Talent
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HAAL EEN (EXTRA) BACHELOROF GRADUAATSDIPLOMA
Traject op maat van volwassenen
Heb je nooit een diploma hoger onderwijs behaald en wil je nu je kans grijpen? Of wil je je heroriënteren naar een nieuw vakgebied? Kies voor een professionele bachelor- of graduaatsopleiding.
Als volwassene ben je niet alleen student, je bent ook werknemer of werkgever, vader of moeder,
partner, misschien wel mantelzorger of vrijwilliger ... Het is dan haast onmogelijk om je voltijds
toe te leggen op je studie. Daarom bieden heel wat opleidingen bij Odisee een specifiek traject voor
volwassenen. Je vindt hierover meer info op de volgende pagina’s.

Individueel studieprogramma

Elke werk- en privésituatie is uniek. Daarom hechten
wij veel belang aan een persoonlijke benadering. In
samenspraak met je studietrajectbegeleider stel je
een individueel studietraject samen, waarbij je de
vakken van jouw opleiding spreidt over een periode
die je zelf bepaalt. Zo blijft het pakket behapbaar.

Persoonlijke begeleiding

Je studietrajectbegeleider helpt je niet alleen bij
het uitstippelen van je studieprogramma. Hij of
zij is de centrale contactpersoon voor al je praktische vragen en beslommeringen in de loop van
je hele opleiding. Daarnaast ondersteunen we je
graag waar nodig met studiebegeleiding en ‘leren
leren’. Je medestudenten zijn trouwens ook vaak
een bron van steun en motivatie.

Beperkt aantal contactmomenten

Je kunt onmogelijk én in de les én op het werk

Ga je voor een bachelor of banaba ...
Een professionele bachelor is een opleiding aan de
hogeschool die je voorbereidt op de arbeidsmarkt.
De opleiding omvat 180 studiepunten en duurt drie
jaar in voltijds dagonderwijs. Na je bachelor kun je
eventueel een bachelor-na-bachelor (banaba) van 60
studiepunten volgen om je verder te specialiseren in je
vakgebied of via een schakelprogramma doorstromen
naar een masteropleiding aan de universiteit.
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zijn. Daarom beperken wij het aantal lesdagen
op de campus tot het minimum. Een deel van de
leerstof verwerk je thuis. Uiteraard word je hierbij
goed begeleid door de docenten, die steeds
bereikbaar zijn bij vragen. Hierdoor kun je de
opleiding ook combineren met je gezinsleven.

Vrijstellingen

Heb je al een diploma hoger onderwijs of werkervaring die aansluit bij je opleiding? Dan heb
je mogelijk recht op vrijstellingen of stageduurvermindering op basis van Eerder Verworven
Kwalificaties of Competenties.

Aansluiting bij je werk

Cases uit je job kunnen de basis vormen van opdrachten die je moet maken of de bachelorproef
die je moet schrijven. Soms kun je zelfs stage
lopen op je eigen werkplaats. Je opleiding is
dus ook een grote plus voor je werkgever.

... of voor een graduaatsopleiding?
Een graduaat situeert zich qua niveau tussen het
secundair onderwijs en een professionele bachelor,
omvat 120 studiepunten en vraagt normaal twee
jaar voltijdse studie met veel praktijk. Graduaten
zijn meer toegespitst op een specifiek beroep dan
bachelors. Heb je een graduaatsdiploma op zak,
dan kun je via een verkort programma een bachelor
in een verwant studiegebied behalen.

| B A C H E L O R O FAGROG R A EN
D UBIOTECHNOLOGIE
AAT |

Een duwtje in de rug
Werken en studeren combineren is niet vanzelfsprekend. De overheid en Odisee geven je graag een
duwtje in de rug. Als werkende student kun je onder bepaalde voorwaarden genieten van verschillende faciliteiten.

Meer tijd voor je studie

Afhankelijk van de plaats waar je werkt en
de opleiding die je volgt, heb je mogelijk
recht op Vlaams opleidingsverlof, betaald
educatief verlof of vormingsverlof. Dat wil
zeggen dat je soms afwezig mag zijn van
het werk om naar de les te gaan of te studeren, met behoud van loon. Of misschien
kom je wel in aanmerking voor tijdskrediet
of Vlaams zorgkrediet.

Financiële steun

Ga je als volwassene (opnieuw) studeren,
dan heb je in sommige gevallen recht op
een vorm van financiële tegemoetkoming.
Denk aan opleidingscheques, het Vlaams
opleidingskrediet, KMO-portefeuille, een
studietoelage van de Vlaamse overheid,
een statuut als student-zelfstandige ...
Je vindt alle uitleg, voorwaarden en de
aanvraagprocedures via stuvoplus.be/
studeren-als-werknemer en stuvoplus.be/
studeren-als-zelfstandige.

Voltijdse dagopleiding

Als je werk- en privésituatie het toelaat, kun je als
volwassene uiteraard ook samen met reguliere
studenten een bachelor- of graduaatsopleiding
volgen in voltijds dagonderwijs. De trajectbegeleider van de opleiding kan met jou bekijken of je in
aanmerking komt voor studieduurverkorting op
basis van je eerder behaald diploma of je werkervaring.
Dit is ons aanbod voltijdse dagopleidingen:
• Bachelor in de Gezinswetenschappen
(voor studenten tot 25 jaar)
• Bachelor in de Orthopedagogie
• Bachelor in het Sociaal werk
• Graduaat in het Maatschappelijk werk
Meer info op odisee.be/bacheloropleidingen
en odisee.be/graduaatsopleidingen.

Studeren als werkzoekende

Ben je werkzoekend, dan kun je onder bepaalde
voorwaarden een hoger diploma halen met
behoud van je werkloosheidsuitkering. Als de
opleiding die je kiest erkend is als OKOT-opleiding
(voluit: onderwijskwalificerend leertraject, dat
leidt tot een knelpuntberoep) word je bovendien
automatisch vrijgesteld van beschikbaarheid
voor de arbeidsmarkt, krijg je je inschrijvingsgeld en materiaalkosten terugbetaald en kom
je in aanmerking voor vergoedingen zoals een
verplaatsingsvergoeding. In andere gevallen
moet je hiervoor eerst een aanvraag indienen bij
de VDAB/Actiris. Telt je studieprogramma minder
dan 27 studiepunten of vallen de lessen ‘s avonds
en/of op zaterdag, dan moet je sowieso beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt.

Meer info? Surf naar stuvoplus.be/studeren-als-werkzoekende-bij-de-vdab (met o.a.
de meest actuele lijst OKOT-opleidingen) of stel je vraag via sociaalstatuut@odisee.be.
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CAMPUS
SCHAARBEEK

Bachelor

Gezinswetenschappen
voor volwassenen
Ben je geboeid door relaties tussen ouders en kinderen, tussen partners? Wil je gezinsrelaties beter
begrijpen en leren hoe het beter kan, voor jezelf of om anderen te ondersteunen? Of misschien doe
je dat al als job maar mis je het juiste diploma? Dan is de bachelor Gezinswetenschappen iets voor
jou. Voor volwassenen bieden we een aangepast traject waarbij je één dag per week naar de campus moet komen. De rest van de leerstof verwerk je via zelfstudie. Zo kun je de opleiding combineren met een job en/of de zorg voor je gezin.

Gezinnen begeleiden

De opleiding Gezinswetenschappen aan Odisee is
uniek. Als enige in Vlaanderen en Brussel brengt ze
op een toegankelijke manier samen wat er in verschillende wetenschappen bestaat aan kennis en
vaardigheden over mens, gezin en samenleving.
Je leert gezinnen in al hun diversiteit begeleiden
op een wetenschappelijk onderbouwde manier.
Daarbij ga je uit van de kracht van gezinnen, ook
als zij het moeilijk hebben. Zowel je opleiding
als je eigen levenservaring zullen je helpen om
mensen te empoweren. Je bagage vormt dus
een grote troef! Bovendien kun je veel zaken die
je leert tijdens de opleiding inzetten in je eigen
gezin. Voor velen betekent Gezinswetenschappen
studeren dus ook een sterke persoonlijke groei.

In dit volwassenentraject zit je samen met mensen die ook al een heel
parcours hebben afgelegd. Je kunt
dus heel wat ervaringen uitwisselen.
Dat vind ik erg waardevol. Dat je les
krijgt van gepassioneerde vakexperten, zoals rouwspecialist Manu
Keirse, is ook een grote troef.
Saskia Van Laere
Studente Gezinswetenschappen

Meer weten? Surf naar odisee.be/gw-volwassenen of mail
naar opleidingshoofd ellen.vanhoudenhove@odisee.be.
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Kies je lesdag

Het standaardtraject Gezinswetenschappen voor
volwassenen loopt over drie jaar en omvat 180
studiepunten. Je volgt één dag per week les: je kiest
hiervoor een vaste lesdag, waar je je in principe het
hele jaar aan houdt. Daarnaast moet je voldoende
tijd vrijhouden om de leerstof te verwerken via zelfstudie. Het is ook mogelijk om de opleiding over een
langere periode te spreiden in samenspraak met je
trajectbegeleider.
• Les in het eerste jaar: maandag, donderdag
of zaterdag
• Les in het tweede jaar: dinsdag of zaterdag
• Les in het derde jaar: maandag of zaterdag

| BACHELOR |

ST U D IEP R O G RA MMA
Studieprogramma bacheloropleiding Gezinswetenschappen (modeltraject)
Campus Schaarbeek
OPLEIDINGSONDERDELEN EN STUDIEPUNTEN

In het derde jaar volg je onder
‘Oriëntaties’ heel wat
specifieke vakken.
Bij ‘Volwassenen en ouderen’
gaat het bijvoorbeeld om
Pychopathologie van volwassenen en ouderen, Relatieondersteuning en bemiddeling,
Psychogerontologie, Sociaalcultureel werk, Ondersteuning
van volwassenen en
ouderen met een handicap.
Bij ‘Kinderen en jongeren’ gaat
het bijvoorbeeld om Kinderrechten, Jeugdhulpverlening
en recht, Actuele onderwijsthema’s en ouderparticipatie,
Ontwikkelingspsychopathologie
en ouderbegeleiding, Ondersteuning van kinderen en
jongeren met een handicap.

Heb je al een hoger diploma of
relevante (werk)ervaring? Dan
kun je vrijstellingen krijgen op
basis van die Eerder Verworven
Kwalificaties of Competenties.
Als je diploma van een sociaalagogische richting is, kom je
zelfs in aanmerking voor een
verkort traject.

JAAR 1

JAAR 2

JAAR 3

SOCIOLOGISCHE, PEDAGOGISCHE EN PSYCHOLOGISCHE VAKKEN
Inleiding in de psychologie
Ontwikkelingspsychologie
Fundamentele pedagogiek

3
6
6

Sociologie en samenleving

6

Persoonlijkheidspsychologie

3

Psychodynamiek van de partnerrelatie

3

Gezinspedagogiek

6

Ouderschapsbegeleiding en ouderbegeleiding

3

Begeleiding van gezinnen in crisissituaties

3

Gezinssociologie

3

Oriëntaties

18

Oriëntatie: volwassenen en ouderen
Oriëntatie: kinderen en jongeren
ALGEMENE VAKKEN
Filosofie

3

Argumentatieleer

3

Economie

3

Recht en maatschappij

3

Ethiek

3

Gezin en gezondheid

3

3

3

Familierecht

3

Ethiek van partnerrelaties en seksualiteit

3

Deontologie en ethische vraagstukken

4

Gezinsbeleid

3

Overheidsbeleid t.a.v. gezinnen

3

Gezin, zorg en welzijn

5

Keuzevakken (bijv. Kwaliteitszorg, Onderhandelen,
Entrepreneurial skills, Summer school@home)

3

Bachelorproef
METHODEN, TECHNIEKEN, PROJECTWERK

10

Projectonderwijs

15

Methodieken

6

10
6

Registreren en rapporteren
Praktijkverdieping

AANTAL STUDIEPUNTEN PER JAAR

6

3

60

8

8

60

60

Wijzigingen in het studieprogramma zijn nog mogelijk.
Het actuele programma en de ECTS-fiches kun je raadplegen op student.odisee.be
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Hoorcolleges

Tijdens je lesdag op de campus krijg je theorie
aangereikt. In het eerste jaar ligt de nadruk op
menswetenschappen die gezinnen bestuderen
vanuit verschillende invalshoeken, zoals sociologie, filosofie en psychologie. In het tweede jaar
komen relaties in het gezin meer op de voorgrond.
In het derde jaar maak je kennis met professionele
methodes om gezinnen, partners en kinderen te
begeleiden en proef je van beleidsmatige thema’s.
Je kiest dan voor een oriëntatie: kinderen en
jongeren of volwassenen en ouderen.

Zelfstudie

We werken in lesblokken van halve dagen en gaan
enkele weken door met dezelfde vakken. Dat
betekent dat je heel wat leerstof moet verwerken.
Naast je vaste lesdag voorzie je dus best voldoende tijd om thuis te studeren. Hoeveel precies, dat
verschilt van persoon tot persoon maar reken erop
dat je minstens nog één volledige dag per week,
eventueel gespreid over verschillende dagen, aan
je studie moet kunnen spenderen.

Projectwerking

Naast hoorcolleges heeft projectwerking een belangrijke plaats in het programma. Je leert zowel
alleen als in groep werken. Bij de beoordeling
telt niet alleen het resultaat, ook de wijze waarop
je (samen)werkt is van belang. In het eerste jaar
maak je in kleine groepen kennis met het sociale werkveld en leer je om op een professionele
wijze te communiceren en te reflecteren. In het
tweede jaar voer je zelf onderzoek uit; soms werk
je mee aan grote onderzoeksprojecten, waarvan

de resultaten later in een boek verschijnen. In het
derde jaar maak je zelfstandig een bachelorproef:
je schetst de problematiek van een gezin of een
persoon in zijn of haar gezinscontext en je stelt
een passende begeleiding voor.

Helpend spreken en luisteren

Professioneel werken met mensen vraagt om
een professionele houding en communicatie. We
besteden een belangrijk deel van de lessen aan
die methodieken. In het eerste en het derde jaar
ga je op tweedaagse buiten de hogeschool en
krijg je een intense training in kleine groepen. In
het tweede jaar leer je op de campus ‘helpende
gesprekken’ te voeren.

Stevig uit de startblokken

Is het lang geleden dat je nog op de schoolbanken zat? Of heb je weinig ervaring met
studeren? Wij ondersteunen je graag met
ons aanbod ‘leren leren’ voor volwassenen: leren plannen, samenvatten en examens voorbereiden. Je kunt ook intekenen
voor een coachingprogramma waarbij je in
kleine groep werkt aan je studievaardigheden. Als je wil, ondersteunt een taalcoach
je bij schrijfopdrachten in het eerste jaar.

Ik deed praktijkverdieping bij Jeugdzorg vzw en meteen daarna mocht ik er aan de slag. Wij bieden groepsbegeleiding aan
kinderen en jongeren en contextbegeleiding aan het gezin. Het
is een gevarieerde job met veel uitdagingen. We werken in een
multidisciplinair team en als gezinswetenschapper wordt mijn
inbreng erg gewaardeerd.
Jeroen Termote
Integraal begeleider
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Praktijkverdieping

Gezinswetenschappen houdt rekening met de ervaring die je in je persoonlijk leven, je werk en je
vrije tijd hebt opgedaan. In het eerste jaar maakt
iedereen kennis met het werkveld via de projectwerking. In het tweede jaar maken we samen
met jou de balans op van de relevante competenties die je al hebt verworven. Op basis daarvan
beslissen we of je extra praktijkverdieping nodig
hebt door mee te draaien in een organisatie.
Naargelang je ervaring kan je praktijkverdieping
variëren van 160 uur (waarvan 120 uur op de
praktijkplek) tot 280 uur (waarvan 240 uur op de
praktijkplek). We begeleiden je bij je zoektocht naar
een geschikte praktijkverdiepingsplaats die past bij
je specifieke levens- en werkomstandigheden.

Tijdens de praktijkverdieping leer je inspelen op
concrete hulpvragen, als voorsmaakje van het soort
werk dat je later zult kunnen uitvoeren. Enkele
voorbeelden:
• In een Centrum voor Algemeen Welzijnswerk
(CAW) kun je meewerken in de ontmoetingsruimtes voor ouders en kinderen die een vechtscheiding doormaken, in een vluchthuis of in de
begeleiding van thuislozen.
• In centra voor asielzoekers leer je omgaan
met gezinnen die ernstige trauma’s met zich
meedragen.
• In scholen loop je mee met de zorgcoördinator
en werk je aan de relatie tussen school en thuis.
• Bij de politie maak je kennis met slachtofferhulp
of met de jeugddienst.

Na Jeugd- en gehandicaptenzorg in het middelbaar
merkte ik dat ik meer wou weten over werken met
gezinnen. Zo kwam ik bij de bachelor Gezinswetenschappen terecht, die ik combineer met een job als
begeleider en sportleerkracht. Ik leer ontzettend
veel bij, ook over mezelf. Eigenlijk begin je hier als
een klein zaadje dat doorheen de opleiding ontkiemt
tot een boom, die later schaduw kan bieden aan
mensen die ondersteuning nodig hebben.
Kenzië Ceusters
Begeleider, sportleerkracht en student Gezinswetenschappen
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Examens

Je legt je examens voor je theorievakken in principe af op je vaste lesdag. De examens zijn over
het hele jaar gespreid en vallen telkens vrij kort
nadat het betreffende vak is afgewerkt. Zo is er
niet te veel tijd tussen de lessen en de examens
en vermijden we lange examenperiodes. De
tweede zittijd wordt gepland tijdens de twee
laatste weken van augustus.
Als voorbereiding op de examens bieden we voor
verschillende vakken een herhalingsles aan. Dat
gebeurt tijdens de middagpauze van een gewone
lesdag, een of twee weken voor het examen. De
uitgelezen kans om concrete vragen te stellen
aan de docent.

Aansluiten bij de leergroep

Ben jij een sociaal talent en droom je van
een bacheloropleiding maar vind je die
drempel naar het hoger onderwijs nog te
hoog? Dan kun je bij Gezinswetenschappen starten met een beperkt aantal
vakken en aansluiten bij de leergroep. Je
maakt kennis met de hoofdvakken en je
oefent luister- en gesprekstechnieken in
kleine groep. We besteden veel aandacht
aan interculturele competenties en aan
taal- en studeervaardigheden. Enkele deelnemers vertellen hoe fijn ze die ervaring
vonden op odisee.be/gw-volwassenen.

Gezinswetenschappers zijn meestal
mensen die zorgen voor verbinding.
De opleiding laat je als mens groeien
en brengt je naar je kern. Pas vanuit
die kern kun je goed functioneren
in een sector waarin je zo dicht bij
andere mensen komt.
Joke Poppe
Medewerker Toontjeshuizen, woonprojecten op
maat van mensen met een beperking, bij Vesta vzw
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In welke job kom je terecht met
dit diploma?

Als bachelor in de Gezinswetenschappen ben je
getraind om gezinnen te ondersteunen in hun streven naar kwaliteitsvolle relaties. Je hebt inzicht in
de vaak complexe gezinsverhoudingen én je bent
in staat om een passende begeleiding te bieden
waar het fout gaat. Dat maakt dat je in veel sectoren terecht kunt. Wat je ook gaat doen, mensen
staan altijd centraal. Bijvoorbeeld:
• In de opvoedingsondersteuning: als medewerker bij de Huizen van het kind, als consulent in
een Opvoedingswinkel, of in een Centrum voor
Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG)

• In de jeugdzorg: als begeleider van leefgroepen
in gezinsvervangende instellingen, als medewerker in begeleidingscentra of bij thuisbegeleiding, bij de sociale dienst van een jeugdrechtbank, of als consulent in diensten voor adoptie
of pleegzorg
• In de sector van tewerkstelling en opleiding: als
trajectbegeleider in centra voor loopbaanbegeleiding en arbeidsbemiddeling, en bij projecten
in de sociale economie
• In het algemeen welzijnswerk: als gezinsbegeleider of als medewerker bij projecten van
armoedebestrijding en schuldbemiddeling

Ik heb in Gezinswetenschappen echt
veel geleerd dat van pas komt in mijn
job! Kennis van verschillende psychologische en pedagogische theorieën
en methodes is een enorme meerwaarde voor een drughulpverlener.
De basishouding van onvoorwaardelijkheid en empathie is essentieel om
een goede vertrouwensrelatie op te
bouwen met de cliënten.
Thys De Clus
Hulpverlener in ambulant centrum voor alcohol-,
medicatie- en druggebruik
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CAMPUS
BRUSSEL

Bachelor

Sociaal werk voor
volwassenen
Werk je in de sociaal-culturele sector of het welzijnswerk en wil je graag een bachelordiploma in
sociaal werk behalen? Of wil je je herscholen om aan de slag te gaan in één van die sectoren?
Dan is de bachelor Sociaal werk voor volwassenen iets voor jou. Om de combinatie met je job
en je gezinsleven mogelijk te maken bieden wij een deeltijds programma aan in samenwerking
met de Erasmushogeschool Brussel, waarbij je één of twee dagen per week naar de les komt.
Zo haal je op drie, vier of vijf jaar je bachelordiploma.

Studietraject op jouw maat

De bachelor Sociaal werk omvat 180 studiepunten.
Volg je het deeltijdse traject voor volwassenen,
dan kies je zelf of je de vakken spreidt over drie,
vier of vijf jaar:
• Wil je de opleiding op drie jaar afwerken, dan
moet je je gedurende de eerste twee jaar kunnen
vrijmaken op dinsdag en donderdag om
naar de les te komen. In het derde jaar heb je
stage en volg je methodiekvakken. Je schrijft
en verdedigt in dat jaar ook je bachelorproef.
• Je kunt de opleiding ook in vier jaar tot een goed
einde brengen. In het eerste jaar volg je dan
les op dinsdag en donderdag. In het tweede en
derde jaar heb je maar één lesdag per week. In
het vierde jaar sluit je de opleiding af met methodiekvakken, stage en je bachelorproef.
• Wil je de combinatie met werk en gezin maximaal haalbaar houden? Dan kies je voor het
modeltraject van vijf jaar. Je hebt dan vier jaar
lang enkel les op dinsdag of op donderdag. Het
vijfde jaar bestaat uit methodiekvakken op dinsdag of donderdag, stage en de bachelorproef. (In
het academiejaar 2021-2022 vallen de lessen van
het eerste, derde en vijfde jaar van het modeltraject op donderdag. De lessen van het tweede en
vierde jaar vallen op dinsdag.)

Meer weten? Surf naar odisee.be/bsv of mail
trajectbegeleider anja.desmedt@odisee.be.
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Werk, gezin en studeren combineren is niet
vanzelfsprekend maar in het volwassenentraject
houden we daarmee zo veel mogelijk rekening.
Studie- en werkopdrachten worden bovendien in
de mate van het mogelijke in verband gebracht
met jouw werksituatie. De combinatie van theorie
en praktijk wordt door veel van de huidige studenten gezien als een meerwaarde.

i.s.m. Erasmushogeschool Brussel
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ST U D IEP ROG RA MMA
Studieprogramma bacheloropleiding Sociaal werk voor volwassenen
Campus Brussel

De opleidingsonderdelen van de eerste
drie jaar van het
modeltraject worden
gegeven aan Odisee,
de opleidingsonderdelen van de twee
laatste jaren van het
modeltraject aan
Erasmushogeschool
Brussel. Je schrijft
je telkens in aan de
hogeschool waar jouw
lessen plaatsvinden.
Volg je les aan beide
hogescholen, dan dien
je je bij beide afzonderlijk in te schrijven.
Beide hebben een
verschillend (examen)
reglement.

Heb je al een hoger
diploma of relevante
(werk)ervaring? Dan
kun je vrijstellingen
krijgen op basis van
die Eerder Verworven
Kwalificaties of Competenties. Als je diploma
van een sociaalagogische richting is,
kom je zelfs in aanmerking voor een verkort
traject van twee jaar.

LOCATIE

JAAR

Odisee

1

Odisee

2

Odisee

3

EHB

4

EHB

5

OPLEIDINGSONDERDELEN EN STUDIEPUNTEN

Psychologie I
Psychologie II
Recht en sociaal werk I
Recht en sociaal werk II
Geschiedenis
Mondelinge en schriftelijke vaardigheden I
Mondelinge en schriftelijke vaardigheden II
Exploratie sociaal werk I
Exploratie sociaal werk II
Exploratie sociaal werk III
Subtotaal
Filosofie I
Filosofie II
Agogisch handelen I
Agogisch handelen II
Perspectieven op sociaal werk
Sociologie I
Sociologie II
Sociologie III
Arbeidsrecht
Sociaal zekerheidsrecht
Subtotaal
Sociaal onderzoek
Gespreksvaardigheden
Economie
Diversiteit en multiculturaliteit
Werkveldproject
Subtotaal
Internationaal Sociaal Werk
Zingeving en ethiek
Methodisch handelen I
Methodisch handelen II
Psychologie III
Beleid
Beheer
Subtotaal
Methodisch handelen III
Methodisch handelen IV
Beroepspraktijk I
Beroepspraktijk II
Eindwerk
Subtotaal

SP

LESDAG
2021-2022

LESDAG
2022-2023

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
30
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
30
5
5
5
5
10
30
5
5
5
5
5
5
5
35
5
5
15
20
10
55

Donderdag

Dinsdag

Dinsdag

Donderdag

Donderdag

Dinsdag

Dinsdag

Donderdag

Donderdag

Dinsdag

Wijzigingen in het studieprogramma zijn nog mogelijk.
Het actuele programma en de ECTS-fiches kun je raadplegen op student.odisee.be
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Modulesysteem

Tijdens je lesdagen heb je hoorcolleges van 9 tot
18 uur. Reken daarnaast op ongeveer acht tot
twaalf uur tijd per lesdag om de leerstof te verwerken en werkstukken voor te bereiden. In totaal
komt dat op zo’n 75 tot 90 studie-uren per vak van
drie studiepunten. De opleiding is opgedeeld
in modules. Een opleidingsonderdeel van drie
studiepunten telt zes lesweken, een opleidingsonderdeel met meer studiepunten telt er meer.
Kort erna volgt een evaluatie.

Stage (op je eigen werkplek)

In het laatste jaar van je traject staan twee stages
op het programma, van respectievelijk 40 en 80
dagen. Je kunt de stage eventueel ook deeltijds
lopen. Bij voorkeur trek je twee keer naar dezelfde
stageplaats. Je kiest zelf of die zich situeert in de
sociaal-culturele sector of binnen het maatschappelijk werk. Onder bepaalde voorwaarden kan je
eigen werkplek dienst doen als stageplaats. Ben
je niet aan de slag in de sociale sector of leunt het
takenpakket niet voldoende aan bij de doelen van
de opleiding? Dan kun je kiezen uit onze lijst met
gekende stageplaatsen of zelf een stagemogelijkheid voorstellen.

Examens

Net zoals in het gewone dagonderwijs moet je ook
in de bachelor Sociaal werk voor volwassenen
examens afleggen over je leerstof. Die kunnen
mondeling of schriftelijk zijn en vallen op je
vaste lesdagen of op zaterdag. Voor een aantal
opleidingsonderdelen staan er ook punten op je
werkopdrachten en de papers die je schrijft tijdens
het jaar.
Omdat we werken volgens een modulesysteem
zijn er geen echte examenperiodes. Telkens als
een module is afgerond, volgt een examen over
de vakken in kwestie. Zo wordt de studielast
gespreid over het hele academiejaar, waardoor je
de opleiding beter kunt combineren met je werk
en je gezin.

Starten in de loop van het jaar

Wil je in de loop van het academiejaar
starten met de opleiding Sociaal werk
voor volwassenen? Geen probleem. Elke
module vormt een op zichzelf staand geheel. Dat laat je toe om na elke module in
de opleiding te stappen. Inschrijven blijft
mogelijk tussen september en maart.

Mijn doel is om via een intermenselijke relatie te spreken voor wie
niet voor zichzelf kan spreken.
Wasim Zomlot
Student Sociaal werk en medewerker bij
Gemeenschapscentrum De Markten
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In welke job kom je terecht met dit diploma?

Als sociaal werker werk je met en voor mensen. Je kunt terecht in een breed scala aan jobs.
Hieronder volgen enkele voorbeelden.
In het maatschappelijk werk:
• Sociale diensten bij gemeenten, OCMW’s,
algemene en psychiatrische ziekenhuizen,
ziekenfondsen, ministeries, politie, scholen
• Begeleidingstehuizen en opvangcentra voor
kinderen, jongeren en hun gezin, thuislozen,
mishandelde vrouwen, alcohol- en drugsverslaafden
• Diensten voor thuiszorg, medische zorg, gezinsen bejaardenhulp, pleegzorg, begeleid zelfstandig wonen
• Sociale dienstverlening aan personen met een
handicap, bejaarden, vluchtelingen, migranten,
slachtoffers en daders, familie van gevangenen,
(seksueel) mishandelde of verwaarloosde kinderen, aidspatiënten, mensen met zelfmoordgedachten
• Diensten voor bemiddeling in strafzaken,
bemiddeling in echtscheiding, bemiddeling
tussen slachtoffer en dader

In het sociaal-cultureel werk:
• Jeugdwerk: jeugddiensten, werkingen voor
maatschappelijk kwetsbare jongeren, jeugdhuizen en buurtsportwerkingen
• Samenlevingsopbouw: buurtwerk, projecten
rond stadsontwikkeling, wijkcentra en centra
voor etnisch-culturele minderheden
• Educatieve organisaties: bewegingen rond
duurzaamheid en ecologie, brede scholen,
volwasseneneducatie, inburgeringscursussen,
kunsteducatieve organisaties en interculturele
vormingen
• Internationale organisaties: interculturele
uitwisselingsprojecten, internationale organisaties van vrijwilligers en bureaus voor alternatief
toerisme
• Cultuur: cultuurcentra, culturele verenigingen,
sociaal-artistieke organisaties, gemeenschapscentra in Brussel, theaterhuizen, muziekhuizen
en gemeentelijke cultuurdiensten
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CAMPUS
SCHAARBEEK

Bachelor-na-bachelor

Psychosociale
gerontologie
Heb je een bachelor- of masterdiploma in de sociale of zorg- en welzijnssector en werk je met of
voor ouderen? Of wil je je loopbaan een nieuwe wending geven en met die doelgroep aan de slag
gaan? Dankzij de banaba Psychosociale gerontologie krijg je een beter inzicht in de leefwereld en
de noden van ouderen, zodat je de schakel kunt vormen tussen oudere personen, hun omgeving,
het aanbod van dienst- en hulpverlening en het beleid.
De bachelor-na-bachelor Psychosociale gerontologie brengt mensen van verschillende disciplines
bij elkaar en stimuleert hen actief om samen
te werken. Zo krijg je via een interdisciplinaire
benadering antwoorden op de levens-, hulp- en
zorgvragen van oudere personen en op nieuwe
uitdagingen rond hun maatschappelijke positionering. Het doel is om de competenties die je
al hebt, te verbreden en aan te vullen. Ervaringsgericht leren en innovatieve onderwijsmethodes
staan voorop.

Eén lesdag per week

De opleiding Psychosociale gerontologie omvat 60
studiepunten, gespreid over twee academiejaren.
De lessen vinden steeds plaats op donderdag. Op
het programma staan:
• Tien thematische opleidingsonderdelen
• Vier opleidingsonderdelen gericht op geïntegreerd handelen, waarbij vaardigheden worden
ingeoefend
• Een werkveldproject, waarbij je een concrete
vraag of probleemstelling beantwoordt van een
organisatie die met of voor oudere personen
werkt. Dat kan ook op je eigen werkvloer.

Ik denk en werk nu niet
enkel meer vanuit mijn eigen
discipline. Dankzij de opleiding
kijk ik met een helikoptervisie naar de bewoners van
het woonzorgcentrum.
Meena

Ergotherapeute in een woonzorgcentrum

Meer weten? Surf naar odisee.be/pg-banaba of mail
opleidingscoördinator audrey.dedecker@odisee.be.
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Welke meerwaarde biedt dit extra
diploma?

Als bachelor in de Psychosociale gerontologie kun
je oudere personen en hun omgeving psychosociaal begeleiden in een empowerend traject.
Bovendien kun je de expertise die je hier verwerft
inzetten om een brugfunctie te vervullen tussen
de oudere persoon, zijn omgeving en andere
professionals. Bijvoorbeeld:
• In woon- en zorgcentra ben je aanspreekpersoon voor ouderen en hun omgeving. Je ziet
toe op het opvolgen en behalen van kwaliteitsindicatoren, volgt actuele trends en innovaties in het werkveld op en je implementeert
die binnen jouw organisatie.
• Bij lokale overheden werk je samen met de
ouderenadviesraad, de schepen bevoegd voor
oudere personen en andere diensten aan een
inclusief ouderenbeleid.
• In mutualiteiten ben je de referentiepersoon
voor een betere afstemming van de dienstverlening op de noden van oudere personen en volg
je e-health toepassingen op.
• In verenigingen voor mantelzorgers organiseer je
contacten tussen de verschillende betrokkenen.
Je voorziet vormings- en informatiemomenten.

• In vakverenigingen sta je in voor de trajectbegeleiding van ouder wordende werknemers. Je
informeert over eindeloopbaanmaatregelen en
voorbereiding op het pensioen.
• In de thuiszorg zie je toe op een betere afstemming van de hulp- en dienstverlening op de
noden van oudere personen.
• In het kader van het Zorgstrategisch Plan Vlaanderen ga je als ziekenhuismedewerker met
verschillende actoren in overleg over vergrijzing
en geïntegreerde zorg.

Wil je een persoonlijk programma
samenstellen op maat van jouw
interesse of van de noden van jouw
organisatie? Schrijf je in voor één of
meerdere opleidingsonderdelen van deze
bachelor-na-bacheloropleiding. Enkele
specifieke thematische lesdagen kun je
ook bijwonen als bijscholing. Meer info via
kcgezinswetenschappen.be (Kenniscentrum Gezinswetenschappen) of via odisee.
be/expo (Expertisecentrum ouderenzorg).
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FAQ’S
Hoe schrijf ik me in?

1. Contacteer de trajectbegeleider van de
opleiding die je wil volgen om een afspraak
te maken voor een intakegesprek. Tijdens dat
gesprek nemen jullie samen je werksituatie,
je privéverplichtingen en je ambities onder de
loep. Zo wordt duidelijk hoe je de opleiding
kunt combineren met je job en/of je gezin. Op
basis van de tijd die je kunt vrijmaken om te
studeren, stippelen jullie samen een haalbaar
traject uit.
2. Surf naar odisee.be/inschrijven. Vanaf de
eerste infodag kun je hier een account aanmaken en de inschrijving doorlopen: opleiding
kiezen, identiteitsgegevens invullen, pasfoto en
de nodige documenten opladen. Klaar!
Op voorwaarde dat de coronamaatregelen het
toelaten, kun je vanaf eind juni ook persoonlijk
langskomen (op werkdagen van 10u tot 12u en
van 13u tot 16u) om je in te schrijven op de
campus van je opleiding. Tussen 11 juli en 15
augustus zijn niet alle campussen open.
Informeer je dus vooraf.
3. Je bent ingeschreven zodra je een bevestigingsmail ontvangt. Alle documenten die je
nodig hebt, zoals het attest van inschrijving en
je accountgegevens, ontvang je in je mailbox.
Je ontvangt ook de betaaldocumenten voor
je studiegeld.

Hoeveel kost mijn opleiding?

Het inschrijvingsgeld voor je graduaats-, bachelorof bachelor-na-bacheloropleiding hangt af van het
aantal studiepunten dat je opneemt en of je al dan
niet in aanmerking komt voor een studietoelage.

Hou er rekening mee dat je naast het inschrijvingsgeld ook andere uitgaven zult hebben, zoals de
aankoop van studiemateriaal, verplaatsingskosten
voor bedrijfsbezoeken en stages ... Je leest er alles
over op info.odisee.be/studiekosten.
Dit waren de basistarieven in 2020-2021*:
Niet-beursstudent
Vast gedeelte 245,20
Per studiepunt 11,70
Bijna-beursstudent
Vast gedeelte 245,20
Per studiepunt 4,30
Beursstudent
Vast gedeelte 111,90
Per studiepunt 0
• Niet-beursstudenten betalen een vaste administratieve kost van 245,20 euro en 11,70 euro extra
per opgenomen studiepunt.
• Voor bijna-beursstudenten bedraagt het vast
gedeelte 245,20 euro en het variabel gedeelte
4,30 euro per studiepunt.
• Beursstudenten betalen 111,90 euro.
* Zodra de basistarieven voor academiejaar
2021-2022 gekend zijn, kun je ze bekijken op
odisee.be/inschrijven.
Als werknemer en/of zelfstandige kun je onder
bepaalde omstandigheden gebruikmaken van opleidingscheques of de KMO-portefeuille. Surf naar
stuvoplus.be/studeren-als-werknemer of naar
stuvoplus.be/studeren-als-zelfstandige voor
meer info.

Heb je nog vragen rond studeren zonder financiële zorgen? Wil je een simulatie krijgen van je
studiegeld en/of studietoelage? Of wil je jouw betaling spreiden? Mail naar socialedienst@odisee.be.
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Moet ik een diploma secundair
onderwijs hebben om te starten?

Om te mogen starten met een graduaats- of
bacheloropleiding heb je in principe een diploma
secundair onderwijs nodig. Er zijn ook een aantal
andere certificaten en getuigschriften die je toegang geven. Surf voor de volledige lijst naar info.
odisee.be/nl/toelatingsvoorwaarden.
Heb je geen diploma secundair onderwijs behaald,
dan kun je starten in het hoger onderwijs als
je slaagt voor een toelatingsassessment. Voor
volwassen studenten is dat geen schools examen
maar wel een reeks schrijf- en leestesten plus een
gesprek met een van de docenten. Hierin komen je
motivatie om te studeren en je werk- en levenservaring aan bod. Mail naar assessment@odisee.be
voor meer info.
Wil je inschrijven voor een bachelor-na-bachelor,
dan heb je een bachelordiploma nodig. In bepaalde gevallen wordt een diploma van een specifieke
opleiding gevraagd.

Wat als ik een niet-Vlaams diploma
secundair onderwijs heb?

Als je jouw middelbaar diploma in een ander land
hebt behaald, moet je eerst een aanvraag tot toelating indienen. Of je aanvraag wordt goedgekeurd
hangt af van de opleiding die je wilt volgen, het diploma dat je hebt behaald in je land van herkomst
en een aantal taalvoorwaarden. Je vindt hierover
meer info op odisee.be/inschrijvingen-nv.

Moet ik in september met mijn
opleiding beginnen?

Het academiejaar start normaal in de tweede
helft van september maar sommige trajecten
voor volwassenen gaan al begin september van
start. Bepaalde opleidingen kun je ook starten in
februari, bij het begin van het tweede semester, of
je kunt inpikken in de loop van het jaar. Surf naar
de website van de opleiding die jou interesseert en
ontdek de mogelijkheden ervan.

Waar heb ik les?

Odisee heeft campussen in Aalst, Brussel,
Dilbeek, Gent, Schaarbeek en Sint-Niklaas.
De lessen van de bachelor Gezinswetenschappen
voor volwassenen en de banaba Psychosociale
gerontologie vinden plaats in Schaarbeek.
Campus Schaarbeek
Vlak bij het station van Schaarbeek • stijlvol
gerenoveerde fabriek in rustige omgeving
• eigen parking • zalig divers • open-minded
• familiaal en warm
De opleiding Sociaal werk voor volwassenen
wordt georganiseerd in Brussel.
Campus Brussel
Vlak bij de Nieuwstraat • op wandelafstand van
Brussel- Centraal • makkelijk bereikbaar • profiteer
van de mix tussen bedrijvigheid en ontspanning
• oefen je talen • studentenrestaurant

De opleiding die mij interesseert biedt
geen traject voor volwassenen aan.
Wat nu?

Neem zeker contact op met de trajectbegeleider
van de opleiding. Soms is het toch mogelijk om
een persoonlijk studieprogramma uit te stippelen
dat te combineren valt met al jouw verplichtingen.
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GA VOOR EEN POSTGRADUAAT
OF NAVORMING
Elke dag zien nieuwe technologieën het licht. Zowel in exacte als in sociale wetenschappen komen voortdurend nieuwe inzichten, theorieën en methodes naar boven.
De wet- en regelgeving verandert. Onze maatschappij verstedelijkt, vergrijst,
wordt diverser en individueler. Als professional in een wereld in verandering is het
belangrijk om de vinger aan de pols te houden. Een postgraduaat of navorming
is daar de perfecte manier voor. Afhankelijk van de opleiding die je kiest, kun je
specifieke kennis en vaardigheden opfrissen, actualiseren, verdiepen of verbreden.
Zo sta je als professional sterker in je schoenen, kun je doorgroeien naar een
nieuwe functie of een volledig nieuwe wending aan je carrière geven.

Ontdek het volledige aanbod op odisee.be/ae. Je vindt hier ook meer info over de locatie, toelatingsvoorwaarden,
het studiegeld en de inschrijvingsprocedure. Met bijkomende vragen kun je steeds terecht bij opleidingscoördinator
laura.demunter@odisee.be.
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Nieuwe wetenschappelijke inzichten
Odisee biedt onder de noemer Odisee Advanced
Education een ruime waaier opleidingen aan die
aansluiten bij nieuwe inzichten vanuit het praktijkgericht onderzoek dat we bij Odisee uitvoeren.
Via postgraduaten, navormingen en studiedagen
delen we die inzichten met afgestudeerden en
met professionals die actief zijn in het betreffende
domein. Binnen de vele onderzoeksgroepen aan
onze hogeschool zijn er drie die zich specifiek concentreren op onderzoek rond sociaal-agogische
thema’s:
• Het Kenniscentrum Gezinswetenschappen
doet praktijkgericht onderzoek vanuit het perspectief van gezinnen en wil hun functioneren
en welbevinden versterken. Daarnaast stimuleert het centrum het debat over gezin, relaties
en opvoeding via evenementen, studiedagen,
publicaties en korte bijscholingen. Meer info
op kcgezinswetenschappen.be.
• Het Onderzoekscentrum Sociaal Werk stelt
de realisatie van grondrechten centraal en
engageert zich voor sociale rechtvaardigheid,
volwaardig burgerschap en menselijke waardigheid. Dat door kennis en methodieken te
ontwikkelen in samenwerking met burgers en
werkveld. Als onderzoekscentrum in Brussel is
het een aanspreekpunt voor stedelijk sociaal
werk. Meer info op odisee.be/onderzoekscentrum-sociaal-werk.

Wil jij je verdiepen in een specifiek
opleidingsonderdeel uit een van onze
graduaats- of bacheloropleidingen?
Als je al een hoger diploma hebt, kun je
voor een of meerdere vakken afzonderlijk
inschrijven. Contacteer de trajectbegeleider
van de opleiding in kwestie voor meer info.

Opleidingen op aanvraag

Daarnaast ontwikkelen en organiseren
we opleidingen op vraag van en in
samenwerking met het werkveld.
Die bijscholingen richten zich op jouw
specifieke expertise. Zo houd je als
organisatie of als professional voeling
met de uitdagingen en ontwikkelingen
binnen je vakgebied.

• Het Expertisecentrum Ouderenzorg speelt
in op de toenemende levensverwachting. Het
expertisecentrum wil inzoomen op de positie
van ouderen in hun zorgcontext en het mogelijk
maken dat zij in die zorgomgeving maximaal
de regie van hun zorg kunnen opnemen of
maximaal bij hun zorg betrokken worden.
Meer info? facebook.com/expertisecentrumouderenzorgodisee
Op de volgende pagina’s vind je het navormingsaanbod dat voortvloeit uit de expertise van onze
kenniscentra.
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CAMPUS
BRUSSEL

Postgraduaat

Adventure education
Avontuurlijke buitenactiviteiten zijn de perfecte manier om individuen of groepen te helpen bij
hun ontwikkeling. Sleutelelementen daarin zijn een authentieke ervaring en het samenspel van
outdoor-activiteiten, de natuurlijke omgeving en de omgang met de groep. In het postgraduaat
Adventure education leer je die sleutelelementen te hanteren.

Voor wie?

De opleiding is bestemd voor professionals
met drie tot vijf jaar ervaring in een breed
(ped)agogisch kader: vorming en opleiding,
de socio-culturele sector, onderwijs, hulpverlening, een orthopedagogische setting,
de bijzondere jeugdzorg, gezondheidswerk,
bij politie of justitie … of in adventure education. We richten ons op wie de opleidingsof begeleidingspraktijk verder wil professionaliseren of een impuls wil geven in de
richting van ervaringsleren. De opleiding
leert geen sporttechnische vaardigheden aan.
aan.

Programma

De opleiding bestaat uit 28 lesdagen en wordt
gespreid over twee academiejaren. Tijdens de opleidingsdagen krijg je inzicht in leer- en ontwikkelingsdynamiek. In totaal omvat het postgraduaat
26 studiepunten.
Het programma is opgebouwd uit vier modules. Je
kunt kiezen om alleen modules 1 en 2 te volgen of
om in te schrijven voor het hele traject.
• Module 1: Ervaringsleren en proceskennis
• Module 2: Begeleiden en methodisch inzicht
• Module 3: Randvoorwaarden en programmaorganisatie
• Module 4: Project en projectvoorstelling
Dit postgraduaat bundelt
bundeltde
deexpertise
expertisevan
van Outward
Bound
België,
Nature
vzw,vzw,
Johan Hovelynck
Outward
Bound
België,
Nature
en
Odisee.
Johan
Hovelynck en Odisee.

Meer weten? Surf naar odisee.be/adventure-education en odisee.be/ae
voor meer info, toelatingsvoorwaarden, studiegeld en inschrijvingsprocedure.
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Navormingen rond

Creatief agogisch werken
Ben je als sociaal-agogisch werker op zoek naar manieren om groepen of individuen op een
vernieuwende manier te coachen, te inspireren en te ondersteunen? Ontdek ons aanbod
vormingen rond creatief agogisch werken.

Active reviewing: actief stilstaan bij
ervaringen

Een mozaïek van herinneringen:
creatief werken met levensverhalen

Dynamics: actieve opdrachten die
zorgen voor dynamiek in je groep

Nieuwe autoriteit

Werk je met kinderen, jongeren, jongvolwassenen
of volwassenen? Maak kennis met een methodiek
die hen actief aanzet tot reflectie en met verschillende review-werkvormen waar actie en creativiteit centraal staan.

Kom meer te weten over hoe je samenwerkingsopdrachten ontwerpt en optimaal inzet
in functie van het groepsproces.

Je leert op een creatieve manier hoe je als
begeleider/coach op zoek kunt gaan naar het
levensverhaal van individuen of groepen, waarbij
je niet alleen als expert maar ook als vertrouwenspersoon en begeleider fungeert.

Krijg inzicht en vaardigheden aangereikt om
je eigen handelen bij te sturen in functie van
geweldloos handelen bij conflicten en escalaties
in opvoedingssituaties.

Meer weten? Surf naar odisee.be/ae voor meer info, de locatie,
toelatingsvoorwaarden, studiegeld en inschrijvingsprocedure.
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Navormingen rond

Veerkracht en zelfzorg
Hoe verlies je als hulpverlener je eigen noden niet uit het oog? Bestaan er tools om jezelf beter
te ondersteunen? En kun je die tools toepassen voor andere doeleinden in een organisatie?
Ontdek het in onze navormingen rond veerkracht en zelfzorg.

Stilvallen geeft veerkracht

Je ontdekt welke factoren invloed hebben op je
persoonlijke veerkracht en welke acties je kunt
ondernemen om je eigen veerkracht te versterken. Ontdek daarnaast ook hoe je veranderingen kunt implementeren in je werkcontext en
beroepspraktijk.

Veerkracht en zelfzorg voor hulpverleners

Je gaat op zoek naar factoren die een impact hebben op je veerkracht als hulpverlener. Aan de hand
van zes pleidooien krijg je inspirerende hulpbronnen aangereikt om beter voor jezelf te zorgen.

Veerkracht en zelfzorg voor leidinggevenden

Je verwerft inzicht in wat veerkracht is, wat je als
leidinggevende kunt doen en welke hulpbronnen
je kunt inzetten om je eigen veerkracht en die van
je team te versterken.

Meer weten? Surf naar odisee.be/ae voor meer info, de locatie,
toelatingsvoorwaarden, studiegeld en inschrijvingsprocedure.
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Navormingen rond

Ouderenzorg
Via EXPO, het Expertisecentrum Ouderenzorg, wil Odisee inspelen op de toenemende levensverwachting, door de behoeften van ouderen centraal te stellen. We zoomen in op de positie van ouderen in hun
zorgcontext en willen ervoor zorgen dat zij daarin maximaal de zorgregie kunnen opnemen.
‘Active ageing’, ‘empowerment’ en ‘participatie’
zijn kernwoorden die de visie van EXPO omschrijven. Zonder daarbij het individueel proces van
ouder worden uit het oog te verliezen. Door op
een vernieuwende manier zorg te verlenen, willen
we kwaliteitsvolle jaren toevoegen aan het leven
van ouderen. Ook ondersteunen wij hen bij het
zo zelfstandig mogelijk invullen van hun leven, bij
voorkeur in de vertrouwde thuisomgeving, maar
ook in een residentiële zorgverleningscontext. Als
mantelzorger of professionele zorgverlener kun je
hier een belangrijke rol in spelen. Enerzijds door
doordacht zorg te bieden, anderzijds door aangepaste zorgtechnologie in te zetten. We volgen
vanuit het expertisecentrum dus ook de ontwikkelingen in zorginnovatie op de voet.

• Voorafgaande zorgplanning in woonzorgcentra: Hoe maak je zorgplanning bespreekbaar? Via de trainingssessie leer je in een
gesimuleerde context vaardigheden aan om
met meer zelfvertrouwen het gesprek over
zorgplanning te voeren met een bewoner.
• Wondzorg in de ouderenzorg: Wat is anders
aan de ouder wordende huid? Vraagt die andere zorg? Hoe kun je de oudere zorgvrager met
een wonde goed verzorgen? Na deze driedaagse opleiding ben je in staat gepaste wondzorg
te bieden aan ouderen.
• Bijscholing in kader van behoud BBK/T
geriatrie: Jaarlijks worden nieuwe thema’s
aangeboden. In 2021 werken we rond “De kracht
van (einde)levensverhalen” en “Verbindend
communiceren rond intimiteit en seksualiteit
in de ouderenzorg”.

© Cyriel Van Weynsberghe - Vlaamse Ouderenraad

EXPO biedt een ruime waaier aan navormingen
aan voor zorgprofessionals die al werken met
ouderen of in aanraking komen met een specifieke problematiek bij ouderen.

Opleidingen specifiek gericht op
ouderenzorg
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• Zorg voor mantelzorg: Mantelzorg wordt
steeds belangrijker in een context waarin
ouderen zo lang mogelijk thuis willen blijven
wonen. Maar wie zorgt voor de mantelzorger?
We bekijken de samenwerking tussen professional, mantelzorger en zorgvrager vanuit een
triadisch model.

Opleidingen met linken naar
ouderenzorg
Meer info over de inhoud van deze postgraduaten
en navormingen vind je op onze website
(odisee.be/ae) onder het thema Health.
Verschillende postgraduaatopleidingen bieden
bovendien de mogelijkheid om een losse module
of lesdag naar keuze te volgen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Postgraduaat Hoofdverpleegkundige
Postgraduaat Neurologische zorg
Postgraduaat Palliatieve zorg
Postgraduaat Praktijkmanagement
thuisverpleging
Postgraduaat Sociale en geestelijke
gezondheidszorg
Postgraduaat Wondzorg
Navorming Continentiezorg
Navorming Nutritie
Navorming Mozaïek van herinneringen:
creatief werken met levensverhalen
Navorming Pijn
Navorming Revalidatie
Navorming Behoud bijzondere beroepsbekwaamheid of -titel Palliatieve zorg

Opleiding op maat van je team
• Belevingsgerichte teamsessies in
de zorg:
Belevingsgericht werken gaat om je kunnen inleven in de leef- of belevingswereld van de zorgvrager, begrijpen welke
gevoelens hij of zij ervaart en van daaruit
contact proberen maken. Dus niet alleen
weten ‘wat’ de zorgvrager beleeft maar
ook begrijpen wat het betekent in zijn of
haar belevingswereld.
• Infectiepreventie voor COVID-19
in woonzorgcentra: Hoe kunnen
we bewoners en personeel optimaal
beschermen? Universele en bijkomende
voorzorgsmaatregelen.

Meer weten? Surf naar odisee.be/expo of odisee.be/ae.
Met bijkomende vragen kun je terecht bij ann.jaques@odisee.be.
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Navormingen rond

Gezinnen, relaties en
opvoeding
Vanuit de expertise van het Kenniscentrum Gezinswetenschappen bieden we elk jaar diverse
navormingen aan die je als hulpverlener helpen om personen of groepen goed te ondersteunen.
Het kenniscentrum wil hiermee het functioneren en welbevinden van gezinnen versterken.
De actuele thema’s die we behandelen kan je terugvinden op kcgezinswetenschappen.be.
Hieronder vind je een greep uit het aanbod van 2021.

Partnerrelaties en scheiding

Een scheiding zorgt bij gezinnen en hun omgeving
voor veel vragen en heftige emoties. Professionele
hulpverleners hebben veel vragen over hoe ze hier
best mee omgaan. We ontwikkelden een e-learning pakket met informatie en praktische tips die
professionals heel concreet kunnen helpen bij een
begeleiding op maat van diverse betrokkenen bij
het scheidingsproces.

Gezinsondersteuning aan
moslimgezinnen

Moslimouders hebben net als andere ouders al
eens nood aan ondersteuning, maar hun specifieke opvoedingsvragen komen weinig aan bod
in het algemeen aanbod. Wij ontwikkelden een
gender-, cultuur- en levensbeschouwingssensitief
vormingspakket om gezinsbegeleiders hierin te
ondersteunen.

Vluchtelingengezinnen

De vorming ‘Wortelen in nieuwe aarde’ zet in op
veerkracht bij kinderen en jongeren op de vlucht.
De methodiek van ‘Wortelen in nieuwe aarde’ bestaat uit 30 prachtige kaarten over het verhaal van
een boom die vlucht en wortelt in nieuwe aarde,
plus weetjes over het bomenrijk en citaten van
kinderen. Die aanpak is gebaseerd op de methodiek van Tree of Life, die de boom gebruikt als
creatieve metafoor voor het leven.

Het E-learning pakket voor professionals bij
scheiding is beschikbaar voor alle geïnteresseerden op kcgezinswetenschappen.be
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Dog-assisted interactions:
werken met honden in de
hulpverlening en de zorg
Werk je met kinderen of volwassenen die extra zorgen nodig hebben? Zet je je in om ouderen fysiek
op de been te houden? Dan kan het werken met een hond een meerwaarde zijn!

Met deze opleiding reiken we een methode aan
om honden in te zetten binnen jouw sector. Naast
je kennis om met deze personen te werken, reiken
wij je handvaten aan om de hond als extra tool in
te zetten. Zo krijg je inzicht in de leefwereld van
de hond. Hoe bewaak je het welzijn van de hond,
maar ook dat van de patiënt in deze therapeutische setting? We gaan aan de slag met verschillende honden, testen hun kwaliteiten, trainen hen en
leren rekening houden met mogelijke valkuilen.

Voor wie?

Iedereen met ervaring in de gezondheidszorg
en/of hulpverlening kan deze opleiding volgen.
Voorkennis over honden is niet vereist. Deze specialisatiecursus richt zich in eerste instantie tot
kandidaten met volgende expertise: therapeuten,
psychologen, ergotherapeuten, orthopedagogen,
maatschappelijk werkers ...

Programma

De opleiding bestaat uit 16 lesdagen, waarvan 6
praktijkdagen op externe locaties. Het programma is opgebouwd uit 5 modules:
• Wetgeving en welzijn voor hond en patiënt
• Gedrag en behoeften van de hond
• Trainen van de hond
• Testen en selecteren van een therapiehond
• Inzetten van de hond in een therapeutische
setting
Een uitgebreide toelichting over de inhoud van
elk van de modules vind je op onze webpagina.
Deze navorming bundelt de expertise van
Sirius, Felcan en Odisee.

Meer weten? Surf naar odisee.be/dai voor meer info,
toelatingsvoorwaarden, studiegeld en inschrijvingsprocedure.
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SAMENWERKING
MET KU LEUVEN
Waardevolle co-certificering
Naast ons eigen opleidingsaanbod participeert Odisee ook in drie opleidingscentra met de
KU Leuven. Bekijk hun opleidingsaanbod zeker ook want deze opleidingen genieten van
een waardevolle co-certificering.

• De EHSAL Management School

is uitgegroeid tot een van de leidinggevende
business schools in Vlaanderen. Het opleidingscentrum biedt diverse lang- en kortlopende
opleidingen aan rond bedrijfswetenschappen
en managementvorming. Enerzijds kun je hier
als pas afgestudeerde bachelor of master je
basisopleiding aanvullen met een praktijkgerichte specialisatie, via de postgraduaten met
dagprogramma. Anderzijds biedt EMS talloze
opleidingen voor wie al actief is in het bedrijfsleven of de socialprofitsector. Meer info op
emsbrussel.be

• De Fiscale Hogeschool

in Brussel is al 50 jaar lang specialist in hoogstaande fiscale opleidingen. Aan de Fiscale
Hogeschool kun je een postgraduaat volgen als
dagopleiding van één jaar of als avondopleiding van twee jaar. Alle postgraduaten worden
gekenmerkt door een sterk praktijkgerichte
invalshoek. Ze baseren zich op de meest recente fiscale wetgeving en worden onderwezen
door docenten met een ruime ervaring in het
werkveld. Daarnaast biedt FHS elk semester
grondige snelcursussen aan in personenbelasting, vennootschapsbelasting, btw en vennootschapsrecht. Meer info op fhs.be.
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• De Preventie & Milieu Academy

verenigt opleidingen gespecialiseerd in
preventie, welzijn en milieu met een focus op
langlopende opleidingen tot preventieadviseur en milieucoördinator. Naast de opleiding
Preventieadviseur niveau 1 en 2 kun je ook
kiezen voor de specialisaties Arbeidshygiëne,
Ergonomie of Psychosociale aspecten. Odisee
werkt hiervoor samen met experten verbonden
aan verschillende faculteiten van KU Leuven en
talloze specialisten in het werkveld. Naast de
klassieke opleidingen in dagonderwijs kun je
er ook verschillende navormingen via afstandsleren volgen. Meer info op odisee.be/ae.

Nota’s

KOM NAAR
ONZE INFODAGEN
2021
Zaterdag 06/03/2021
van 9u30 tot 16u30
Zaterdag 24/04/2021
van 9u30 tot 16u30
Zaterdag 26/06/2021
van 9u30 tot 16u30
Zaterdag 04/09/2021
van 9u30 tot 16u30

Onze co-campussen vind je in
Aalst, Brussel, Dilbeek, Gent, Schaarbeek, Sint-Niklaas

circlefacebook facebook.com/odiseehogeschool
circletwitterbird @odiseehogesch
circleinstagram @odisee
youtube.com/odiseehogeschool
odisee.be

V.U. Philippe Van Hellemont, Warmoesberg 26, 1000 Brussel, © 2021-v1

Meer info:
odisee.be/infodag

