
 

 

 

Je eigen traject samenstellen 

Graduaat Orthopedagogie (GOP) 

 

De opleiding graduaat orthopedagogie kan je afronden op 2 jaar indien je het door de school voorgestelde 

modeltraject volgt en slaagt voor alle modules. Je volgt in dat geval 2 dagen in de week les.  

Sommige studenten volgen echter niet het door het centrum voorgestelde modeltraject.  

Redenen daarvoor kunnen bijvoorbeeld een (moeilijke) privésituatie (gezin, werk, ziekte, …) zijn of verkregen 

vrijstellingen door EVC/EVK1. Iedere afwijking van het modeltraject kan gevolgen hebben voor de duur van de 

opleiding (de opleiding zal korter, langer of even lang duren afhankelijk van het gekozen traject). 

Als jij je in één van bovenvermelde situaties bevindt, dan kan je ervoor kiezen een eigen, individueel 

opleidingstraject samen te stellen. Wij verwachten dat jij als student zelf een trajectvoorstel uitwerkt.  

Als je een trajectvoorstel opgesteld hebt, mail je dit ter goedkeuring naar de trajectbegeleider, Joke Lapauw 

(joke.lapauw@so.antwerpen.be).  

Na goedkeuring kan je je – met de afgedrukte goedkeuringsmail – op het secretariaat inschrijven voor de 

verschillende modules uit je traject.  Indien je verkiest online in te schrijven, dan hanteer je uiteraard ook het in 

de mail goedgekeurde trajectvoorstel. Wanneer je dat niet doet, zal je inschrijving niet goedgekeurd worden. 

 

Hoe pak je het uitwerken van een individueel trajectvoorstel het best aan?  

- Je maakt een trajectvoorstel op voor 1 semester, niet voor de volledige opleiding. Dat betekent dat je 

per semester een nieuw trajectvoorstel maakt. 

- Je hebt de hieronder vermelde documenten nodig. Je vindt ze terug op de website van ons centrum 

(www.stedelijkonderwijs.be/hbo5antwerpen) onder de opleiding of op de ELO in de advalvassite van de 

opleiding GOP onder Documenten in het mapje GOP_Trajecthulp en het mapje GOP_Uurrooster:  

* het leertraject en het structuurschema van het GOP; 

* het uurrooster van alle klasgroepen van het GOP;  

- Ook je meest recente rapport dien je te raadplegen. Hierop kan je zien welke modules je reeds succes-

vol afgerond hebt evenals diegene waarvoor je nog niet geslaagd bent maar wel al eens ingeschreven 

was. 

                                                           
1 EVC = Eerder Verworven Competenties, EVK = Eerder Verworven Kwalificaties
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- Indien je in een ander centrum voor volwassenenonderwijs modules van het graduaat orthopedagogie 

succesvol afgerond hebt, breng je zo snel mogelijk de – door beide partijen ondertekende – “attesten 

van eenheid” binnen op het secretariaat of bezorg je deze ondertekende attesten ingescand aan de 

trajectbegeleider, Joke Lapauw (joke.lapauw@so.antwerpen.be).  

- Daarnaast is je persoonlijke agenda belangrijk om mee in kaart te brengen bij het plannen van je traject. 

Mogelijks zijn er dagen die je lesvrij moet houden omwille van persoonlijke redenen.  

- Hou er bovendien rekening mee dat er – in het door ons voorgestelde leertraject – in GOP1 100 uren 

beroepspraktijk (= stage) en van GOP2 tot en met GOP4 telkens een minimum van 250 uren 

beroepspraktijk (stage), verbonden aan welbepaalde modules, opgenomen zijn naast je lessen voor de 

andere modules. 

 

Vervolgens hou je je bij het plannen van je individueel traject aan de volgende praktische richtlijnen: 

 Inschrijven voor de eerste begeleide stagemodule (= GOP 1 module BP2 Beroepspraktijk 2) 

veronderstelt dat je over een goedgekeurde stageplaats beschikt en de op stage voorbereidende 

GOP1-module (= BP1 Beroepspraktijk 1) succesvol afgerond hebt;  

 

 Inschrijven voor de tweede begeleide stagemodule (= GOP2 module BP3 Beroepspraktijk 3) 

veronderstelt dat je de eerder ingeplande stagemodules (= GOP1 modules BP1 Beroepspraktijk 1 

en  BP2 beroepspraktijk 2) succesvol afgerond hebt; 

 

 Inschrijven voor de derde begeleide stagemodule (= GOP3 module BP4 Beroepspraktijk 4) 

veronderstelt dat je de eerder ingeplande stagemodules (= GOP1 modules BP1 Beroepspraktijk 1 

en  BP2 beroepspraktijk 2 en GOP2 module BP3 Beroepspraktijk 3) succesvol afgerond hebt; 

 

 Inschrijven voor de vierde begeleide stagemodule (= GOP4 module BP5 Beroepspraktijk 5) 

veronderstelt dat je de eerder ingeplande stagemodules (= GOP1 modules BP1 Beroepspraktijk 1 

en  BP2 beroepspraktijk 2 en GOP2 module BP3 Beroepspraktijk 3 en GOP3 module BP4 

Beroepspraktijk4) succesvol afgerond hebt;  

 

 Ten slotte staat het als een paal boven water dat twee modules die op hetzelfde uur gepland staan, 
niet gelijktijdig gevolgd kunnen worden. Dit geldt uiteraard niet voor modules die om de twee 
weken op hetzelfde moment in het uurrooster opgenomen zijn (die m.a.w. geschrankt geroosterd 
zijn). 
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