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BNB  Orthopedagogisch 

Management 

 
 

 Leiding geven in een verander(en)d hulpverleningslandschap? 
 
Ben je leidinggevende in het (ortho)(ped)agogisch werkveld of heb je de ambitie om het te worden? 
Ben je op zoek naar een opleiding die je ‘tools’ (inzichten en vaardigheden) biedt om in de verander(en)de context je 
job goed uit te oefenen? 
Wil je een inspirerende professional met een brede en ondernemende blik op leidinggeven worden?  

Dan is de BNB (bachelor na bachelor) Orthopedagogisch management iets voor jou.  
In deze opleiding wordt ingezoomd op: 

• Jezelf als leidinggevende  

• Werken met je team 

• De organisatie  

• De (veranderende) context  
 
In groep van elkaar leren, combinatie theorie en praktijk, deskundige docenten, een actuele visie op leiding geven, 
een goede prijs-kwaliteitverhouding, … zijn troeven van deze opleiding.  
Zowel leiden als managen en coachen komen aan bod in deze opleiding, Je leert denken op operationeel-tactisch 
maar ook op strategisch niveau.  

 
De opleiding is ingedeeld in 3 modules, verspreid over 3 academiejaren.  
Je kan er ook voor kiezen om enkel de postgraduaten te volgen. Hiervoor krijg je dan een postgraduaatsgetuigschrift. 

In 2022 start het postgraduaat ‘mijn organisatie in een verander(en)de context’   
De lessen van het postgraduaat gaan door op donderdagavonden van 18u-22u (ov) in Diepenbeek.  
 
Nieuws van de opleiding (oa. inschrijvingsvoorwaarden, info voor je werkgever, promotiefilmpje, …. ):  
zie www.ucll.be/orthopedagogisch-management  

Meer informatie?  
Voor UCLL Diepenbeek  

• Zie: www.ucll.be/orthopedagogisch-management   

• Contactpersoon  
Liesbeth Lenie, Agoralaan, gebouw B, 3590 Diepenbeek  
tel. + 011 18 07 00, 

             Liesbeth.lenie@ucll.be  

Voor Vives Kortrijk  

• Zie: www.vives.be > wat wil je doen? Klik op: verder studeren > sociaal agogisch werk > banaba 
orthopedagogisch management 

• Contactpersoon: Ann Vuylsteke, Doorniksesteenweg 145 (Ipsoc-gebouw),  
tel. 056 26 41 50 of 0470 48 19 26 

             Ann.Vuylsteke@vives.be 
 
Deze opleiding wordt georganiseerd  i.s.m. de opleiding bachelor Orthopedagogie van Vives (Kortrijk). De UCLL is 
de coördinerende hogeschool.   
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