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Domeinspecifieke
leerresultaten
Bachelor in de logopedie en
audiologie (professioneel
gerichte bachelor)

o
o
o
o

Vlaamse Kwalificatiestructuur
Codex Hoger Onderwijs
Europese Hoger Onderwijs Ruimte (Dublin-descriptoren)
Europees Kwalificatiekader voor een Leven Lang Leren

6
professionele BA
1ste cyclus
6

Opleiding wordt aangeboden aan de volgende instellingen:
- Hogeschool Gent
- Arteveldehogeschool Gent
- Hogeschool Vives
- Hogeschool Thomas More

Domeinspecifieke leerresultaten van de opleiding:
De leerresultaten vormen een coherent en geïntegreerd geheel dat van toepassing is
op de beginnende beroepsbeoefenaar in de domeinen van de logopedie en de
audiologie. Ze definiëren de kwalificatievereisten voor het autonoom verlenen van
kwalitatieve zorg en beantwoorden aan de descriptoren van niveau 6 van de Vlaamse
Kwalificatiestructuur. De afgestudeerde draagt de beroepstitel van
logopedist/audioloog.
1. Inzicht hebben in de planning en de uitvoering van logopedische/audiologische
initiatieven betreffende preventie.
2. Volledig autonoom een wetenschappelijk onderbouwd logopedisch/audiologisch
assessment plannen, uitvoeren, evalueren en bijsturen.
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3. Volledig autonoom een wetenschappelijk onderbouwd logopedisch/audiologisch
behandelplan opstellen, uitvoeren, evalueren en bijsturen.
4. Volledig autonoom vanuit een logopedische/audiologische expertise coachen,
trainen en adviseren.
5. Efficiënt en vanuit een logopedische/audiologische expertise samenwerken met
andere disciplines in het belang van de cliënt.
6. Inzicht hebben in opstarten en beheren van een duurzame praktijk.
7. Efficiënt en verzorgd mondeling en schriftelijk communiceren over het
logopedisch/audiologisch handelen.
8. Ethisch verantwoord handelen binnen de grenzen van deontologie en regelgeving
van het beroep.
9. Evidence Based logopedisch/audiologisch handelen.
10. Methodisch onderbouwd kunnen participeren aan logopedisch/audiologisch
wetenschappelijk onderzoek en hierover rapporteren.
11. Kritisch reflecteren over het eigen beroepsmatig handelen.
12. Professionaliseren en bijdragen tot de profilering van het beroep.

Datum validatie: 9 maart 2015

