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Heb je al een 
diploma behaald 
in het hoger 
onderwijs, maar 
ontdek je nu pas 
dat je vooral aan 
de opvoeding 
van kinderen 
een steentje 
wil bijdragen?

Want de ontwikkeling 
van kinderen tussen 6 
en 12 jaar is je mateloos 
beginnen te fascineren? 

Je vindt dat elk kind 
recht heeft op een goed 
onderwijs en het is in 
hun leefwereld dat jij het 
verschil wil maken?

Twijfel niet langer, deze 
verkorte opleiding tot 
leerkracht lager onderwijs 
is je op het lijf geschreven.

Want jij kan 
het verschil 
maken.

Koen Goethals,
Algemeen directeur 
HOGENT.

Ga  
ervoor!
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Eerste jaar
In het eerste jaar ontdek 
je de taken van de 
leerkracht. Je doet dat 
door te observeren wat 
er zich in de klas afspeelt 
en door deel te nemen 
aan het klasgebeuren 
via werkplekleren en 
stage. Hierdoor krijg je 
een brede kijk op het 
klasgebeuren. Daarnaast 
ontwikkel je didactische 
en pedagogische 
vaardigheden om 
onderwijsleeractiviteiten 
te ontwerpen. 

Je leert ook hoe je 
vanuit een specifiek 
leergebied kinderen kan 
begeleiden bij hun leer- en 
ontwikkelingsproces.  
Je leert hoe je, met behulp 
van diverse leertools, 
kinderen stimuleert en 
hoe je hen helpt zich te 
ontplooien binnen hun 
eigen mogelijkheden. 

Ten slotte is er ruimte om 
je eigen competenties in te 
zetten via een persoonlijk 
ontwikkelingsplan traject. 
Dit traject zorgt ervoor 
dat je net inzet op die 
vaardigheden waar je 
vanuit jouw vooropleiding 
hiaten hebt of kan je 
verdiepend werken in 
functie van jouw leerproces.

Daaropvolgend 
(half) jaar
In het daaropvolgende
halve of volledige jaar
verschuift het accent op 
de klas naar de school en 
de brede leefomgeving 
van het kind. Via een 
groot aantal uren stage 
en werkplekleren krijg je 
een bredere kijk op je rol 
als leerkrachtonderzoeker 
en als partner van de 
ouders. De focus ligt op de 
individuele opvolging van 
kinderen met specifieke 
onderwijsbehoeften. 

Je leert in te spelen op de 
individuele noden van het 
kind, vertrekkend vanuit 
hun totale persoonlijkheids-
ontwikkeling, interesses 
en sterktes. 

Je krijgt inzichten in 
gedifferentieerd en 
projectmatig werken 
en je voert een muzisch 
project uit op een school. 

De opleiding.

Afhankelijk van  
jouw vooropleiding, 
studeer je 1,5 tot 
2 jaar in dag- of 
afstandsonderwijs. 
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Welk traject past  
bij jou?

Je bent al 
leraar, maar niet 
gespecialiseerd in 
deze doelgroep?

Je ziet een studie 
van minimum 
1,5 jaar wel zitten.

In dagonderwijs of 
afstandsonderwijs. 

Lees verder 
op pagina 9.

Je koos eerst voor 
een bachelor in de 
orthopedagogie.

Je kan je  
minimum 2 jaar 
engageren. 

In dagonderwijs of 
afstandsonderwijs.

Lees verder 
op pagina 10.

Je behaalde al een 
bachelor in het 
sociaal werk.

Je wil je nog 
minimum 2 jaar 
heroriënteren  
naar deze 
doelgroep. 

Enkel mogelijk in 
dagonderwijs.

Lees verder 
op pagina 11.

Of je hebt elk 
ander diploma 
van bachelor of 
master en je gaat 
voor een totale 
carrièreswitch.

Je wil je nog 
minimum 2 jaar 
inzetten om  
deze bachelor 
te behalen. 

Enkel mogelijk in 
dagonderwijs. 

Lees verder 
op pagina 12.

Je bent bij de VDAB 
ingeschreven als 
niet-werkende 
werkzoekende?

Neem eerst contact op met
Karel Van den Bossche

karel.vandenbossche@vdab.be
09 248 53 52

Neem in dat geval contact op  
met de studietrajectbegeleidster
Laura Bruggeman
laura.bruggeman@hogent.be
T 09 243 34 83

Vind je jouw vooropleiding niet 
terug in het overzicht? Dat betekent 
niet dat je niet in aanmerking kan 
komen voor een verkort traject. 

Afhankelijk 
van jouw 
vooropleiding 
en jouw werk- 
en privésituatie, 
zijn er tal van 
mogelijkheden 
om in te 
stappen in een 
verkort traject 
lager onderwijs. 
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Trajecten.

Programma na een bachelor lager onderwijs,  
secundair onderwijs of een bachelor of master met  
specifieke lerarenopleiding

Academiejaar 1 semester studieptn

Opleidingsonderdeel

Persoonlijk ontwikkelingsplan Jaarvak 6

Krachtig leren: Frans Jaarvak 3

Krachtig leren: wiskunde 1 1 3

Krachtig leren: oriëntatie op de wereld 1 1 3

Krachtig leren: Nederlands 1 1 3

Werkplekleren in de klas 1 4

Krachtig leren: wiskunde 2 2 3

Krachtig leren: oriëntatie op de wereld 2 2 3

Krachtig leren: Nederlands 2 2 3

Krachtig leren: muzische vorming 2 3

Stage: accent op de klas 2 3

Totaal 37

Volgende half jaar semester studieptn

Opleidingsonderdeel

Krachtig leren: creatieve kinderen 1 3

Werkplekleren: werken vanuit het zorgcontinuüm 1 9

Stage: werken vanuit het zorgcontinuüm 1 12

Totaal 24

Dit traject omvat  
61 studiepunten  
verspreid over 1,5 jaar. 
Krachtig leren kan je volledig in 
afstandsonderwijs volgen.  
Te combineren met maximum  
4/5de job. Werkplekleren en 
contactmomenten op dinsdag.

Studiepunten drukken het gewicht 
uit van een opleidingsonderdeel 
binnen een opleiding. Eén studie-
punt staat voor 25 à 30 uren totale 
studietijd. De meest recente versie 
van de opleidingstabellen vind je 
op hogent.be/studiefiches
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Programma na een bachelor in de orthopedagogie

Academiejaar 1 semester studieptn

Opleidingsonderdeel

Persoonlijk ontwikkelingsplan Jaarvak 6

Krachtig leren: Frans Jaarvak 3

Krachtig leren: wiskunde 1 1 3

Krachtig leren: oriëntatie op de wereld 1 1 3

Krachtig leren: Nederlands 1 1 3

Werkplekleren in de klas 1 4

Krachtig leren: wiskunde 2 2 3

Krachtig leren: oriëntatie op de wereld 2 2 3

Krachtig leren: Nederlands 2 2 3

Krachtig leren: muzische vorming 2 3

Stage: accent op de klas 2 3

Totaal 37

Academiejaar 2 semester studieptn

Opleidingsonderdeel

Krachtig leren: creatieve kinderen 1 3

Krachtig leren: continuüm in de basisschool 1 3

Werkplekleren: werken vanuit het zorgcontinuüm 1 9

Stage: werken vanuit het zorgcontinuüm 2 24

Totaal 39

Dit traject omvat  
76 studiepunten  
verspreid over 2 jaar. 

Krachtig leren kan je volledig 
in afstandsonderwijs volgen. 
Te combineren met maximum 
4/5de job. Werkplekleren en 
contactmomenten op dinsdag.

Programma na een bachelor in het sociaal werk

Academiejaar 1 semester studieptn

Opleidingsonderdeel

Persoonlijk ontwikkelingsplan Jaarvak 6

Krachtig leren: Frans Jaarvak 3

Krachtig leren: wiskunde 1 1 3

Krachtig leren: oriëntatie op de wereld 1 1 3

Krachtig leren: Nederlands 1 1 3

Werkplekleren in de klas 1 4

Krachtig leren: wiskunde 2 2 3

Krachtig leren: oriëntatie op de wereld 2 2 3

Krachtig leren: Nederlands 2 2 3

Krachtig leren: muzische vorming 2 3

Stage: accent op de klas 2 3

Totaal 37

Academiejaar 2 semester studieptn

Opleidingsonderdeel

Krachtig leren: creatieve kinderen 1 3

Zorgbeleid 1 3

Krachtig leren: continuüm in de basisschool 1 3

Werkplekleren: binnenklasdifferentiatie 1 6

Werkplekleren: inspelen op onderwijsbehoeften 1 9

Stage: werken vanuit het zorgcontinuüm 2 24

Totaal 48

Dit traject omvat  
85 studiepunten  
verspreid over 2 jaar. 

Enkel mogelijk in dagonderwijs. 

1110



Programma na het behalen van  
elke andere bachelor of master

Academiejaar 1 semester studieptn

Opleidingsonderdeel

Persoonlijk ontwikkelingsplan Jaarvak 6

Communiceren met groepen 1 4

Ontwikkeling stimuleren 1 4

Muzische vaardigheden 1 3

Krachtig leren: Frans Jaarvak 3

Krachtig leren: wiskunde 1 1 3

Krachtig leren: oriëntatie op de wereld 1 1 3

Krachtig leren: Nederlands 1 1 3

Krachtig leren: lichamelijke opvoeding 1 3

Werkplekleren in de klas 1 4

Krachtig leren: wiskunde 2 2 3

Krachtig leren: oriëntatie op de wereld 2 2 3

Krachtig leren: Nederlands 2 2 3

Krachtig leren: muzische vorming 2 3

Krachtig leren: mondiale kinderen 2 6

Krachtig leren: onderzoekende kinderen 2 6

Stage: accent op de klas 2 3

Totaal 63

Academiejaar 2 semester studieptn

Opleidingsonderdeel

Krachtig leren: creatieve kinderen 1 3

Zorgbeleid 1 3

Krachtig leren: continuüm in de basisschool 1 3

Werkplekleren: binnenklasdifferentiatie 1 6

Werkplekleren: inspelen op onderwijsbehoeften 1 9

Stage: werken vanuit het zorgcontinuüm 2 24

Totaal 24

Dit traject omvat  
111 studiepunten  
verspreid over 2 jaar. 

Enkel mogelijk in dagonderwijs. 

1.
Het volledige traject 
heb je werkplekleren 
in de lagere school 
op dinsdag. Of je 
nu dagonderwijs of 
afstandsonderwijs volgt, 
op dinsdag sta jij paraat. 
Zo leer je hoe een 
leerkracht met kinderen 
omgaat en maak je 
kennis met onze visie
op ‘krachtig leren’. 

2.
In het eerste jaar ga je 
2 weken op stage. Het 
accent ligt op werken in 
de klas. In het tweede 
jaar heb je afhankelijk van 
jouw vooropleiding 6 of 
10 weken stage met het 
accent op gedifferentieerd 
werken en zorg. Een 
praktijkcoördinator gaat 
voor jou op zoek naar 
de stageplaats die het 
beste bij jou past. 

3.
Je krijgt een POP- coach 
die je individueel begeleidt 
vanaf dag 1. Samen 
geven we vorm aan jouw 
persoonlijk leerproces 
via een persoonlijk 
ontwikkelingsplan. 

Werkplekleren 
op dinsdag
gedurende 
jouw volledige
traject. Stage kan 
niet ontbreken. 

Praktijk.
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Als leerkracht in het 
lager onderwijs kan je op 
verschillende manieren  
aan de slag
Bijvoorbeeld:

 → in het vrije (katholieke), gemeentelijke  
of gemeenschapsonderwijs

 → in een school met een alternatieve 
onderwijsvorm (zoals Freinet, Dalton, 
Jenaplan Leefschool)

 → in het buitengewoon onderwijs
 → als educatief medewerker in de 
socialprofitsector

 → als educatief medewerker bij de overheid

Elk lerarendiploma dat je behaalt 
aan een hogeschool of universiteit 
geeft je de bevoegdheid om les 
te geven in alle onderwijsnetten 
van het Vlaamse onderwijs.

Wat na je 
diploma? Wat is afstandsonderwijs? 

Afstandsonderwijs is alleen maar mogelijk 
als je al een ander diploma van leraar  
of orthopedagogie hebt behaald.  
Alle theorievakken met de naam  
‘Krachtig leren’ worden in afstands-
onderwijs aangeboden. Dat betekent dat 
je de theorie zelfstandig verwerkt via een 
online leerplatform waar en wanneer jij 
dat wilt. Leerpaden wijzen je de weg. Een 
persoonlijke POP- coach staat klaar voor 
vragen. Een traject in afstandsonderwijs 
is over het algemeen enkel te combineren 
als je niet meer dan 80% blijft werken.  
Op dinsdag moet je je kunnen vrijmaken 
voor werkplekleren en contactmomenten. 

Info.
Ongetwijfeld zit je met 
heel wat vragen. Hier 
vind je alle praktische 
informatie en antwoorden 
op enkele van de meest 
gestelde vragen.

Ik kies voor 
dagonderwijs… 

Waar volg ik les?
De lessen vinden hoofdzakelijk plaats op de
campus Ledeganck in de Ledeganckstraat 
nr 8 in Gent. Dat is op loopafstand
van het station Gent-Sint-Pieters. 
Parkeren kan in de ondergrondse 
betaalparkings van het Sint- Pietersplein 
of Gent Sint-Pietersstation.

Hoeveel uur per week 
heb ik les?
Jouw rooster hangt volledig af van  
het gekozen traject. Voor een traject  
van 60 studiepunten kan je rekenen  
op gemiddeld 26 uren contactonderwijs  
en een full time studiebelasting.  
Blader terug naar jouw traject en reken uit.
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Wanneer beginnen en 
eindigen de lessen 
in dagonderwijs?
Ten vroegste om 8.15 uur en ten laatste tot
17.45 uur De lessen liggen verspreid 
over de verschillende dagen van 
een lesweek. Er is geen avond- of 
weekendonderwijs mogelijk. 

Hoe groot zijn de groepen? 
Als zij-instromer in dagonderwijs 
zit je tussen de reguliere studenten 
van de bachelor lager onderwijs. De 
groepen zijn eerder klein. Dat is een
bewuste keuze. Op die manier kunnen
we je persoonlijker begeleiden. 

Hoe bereid ik me voor? 
Voor je aan de opleiding begint, maak je de 
instaptoets lerarenopleiding. De instaptoets 
is niet-bindend, maar geeft je wel een
duidelijk beeld van je startniveau. Zo
weet je meteen waar je aan toe bent. 
Nadat je de instaptoets doorlopen hebt, 
ontvang je een bewijs van deelname. 
Dat document moet je bijhouden. 

Voor de opleiding lager onderwijs ziet
zo’n toets er als volgt uit:

 → Test Nederlands (45 min.)
 → Studievaardigheden- en 
motivatietest (15 min.)

 → Test Frans (75 min.)
 → Test wiskunde (45 min.)

Meer info vind je op: vlaanderen.be/
instaptoets-lerarenopleiding

“Ik werkte 4 jaar 
als opvoedster en 
ontdekte gaandeweg 
dat mijn hart in de 
klas lag. Opnieuw 
studeren was geen 
evidente stap. 
Maar wel haalbaar. 
Ik heb nog geen 
moment spijt gehad 
van mijn keuze.”

Charon Decroos
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2.

3.
4.

Heb je al een diploma van 
leraar of orthopedagogie en wil 
je jouw opties bespreken voor 
afstandsonderwijs? 
Ja. Maak eerst een afspraak met 
coördinator afstandsleren:
Carmen Van Steenkiste 
carmen.vansteenkiste@hogent.be

Ga je voor dagonderwijs en 
vind je jouw traject terug in 
deze brochure?
Nee. Neem contact op met de 
studietrajectbegeleidster om een 
aangepast traject te bespreken. 
Studietrajectbegeleidster
Laura Bruggeman
laura.bruggeman@hogent.be
T 09 243 34 83

Je kan je inschrijven op het studenten-
secretariaat op campus Ledeganck: 
Breng zeker het volgende mee:

 → Je identiteitskaart.
 → Je diploma secundair onderwijs  
en hoger onderwijs.

 → De resultaten van de instaptoets
 → Indien je in aanmerking komt voor het 
beurstarief: de brief van de Vlaamse overheid 
waarin staat dat je vorig academiejaar  
een studietoelage hebt ontvangen,  
het aanslagbiljet personenbelasting van  
je ouders of je identiteitskaart en pincode  
van de identiteitskaart (ouders en/of student).

Je hoeft geen cash mee te brengen, want je 
krijgt na de inschrijving een factuur.

Moet ik goed kunnen zingen? 
Ons uitgangspunt is dat iedereen kan 
leren zingen. Een toon kunnen aanhouden 
is belangrijk maar je krijgt genoeg 
oefenkansen en feedback. Je leert de 
basis van het klokkenspel en ukelele 
om jouw kinderen aan het zingen te 
krijgen. Laat je zeker niet afschrikken. 

Hoe creatief moet ik zijn? 
Om het creatief proces bij kinderen te 
begeleiden, leer je de basistechnieken 
en de verschillende materialen kennen. 

Moet ik nog een 
bachelorproef maken?
Hierover kunnen we kort zijn: neen!

Hoeveel kost deze opleiding?
Wat alle studenten moeten betalen, is het 
studiegeld. Het bedrag hangt af van het 
aantal studiepunten dat je opneemt en of je 
al dan niet beursstudent bent. 

 → Niet-beursstudent: vast gedeelte 
€ 245,20 + € 11,7 per studiepunt

 → Bijna-beurstariefstudent: vast gedeelte 
€ 245,20 + € 4,3 per studiepunt

 → Beurstariefstudent: vast gedeelte € 111,90

Beursstudent ben je als je recht hebt 
op een studietoelage van de Vlaamse 
overheid. Als je referentie-inkomen tussen 
bepaalde grenswaarden ligt, dan ben je 
bijna-beursstudent. Je krijgt dan geen 
toelage, maar wel een vermindering op het 
studiegeld. Alle info over studietoelagen 
en de precieze voorwaarden, vind je op 
centenvoorstudenten.be

Weet je niet zeker of je al  
dan niet beursstudent bent? 
Neem dan contact op met onze 
studentenvoorzieningen via: 
zorg@hogent.be  
T 09 243 37 38
Daar verneem je alles over voorwaarden, 
procedures en formulieren.

Hieronder vind je een raming  
van de extra studiekosten voor  
werkplekleren, leermaterialen: 

 → Traject vanuit een onderwijskundige 
vooropleiding: € 1600

 → Traject vanuit orthopedagogie: € 1600 
 → Traject vanuit sociaal werk: € 1600
 → Traject vanuit een andere bachelor of 
master: € 2350

Als je ingeschreven bent als werkzoekende 
bij de VDAB, kom je in aanmerking  
voor heel wat financiële voordelen:
vdab.be/erkende-opleiding/voordelen

Nee.

Ja.

Ben je ingeschreven bij de VDAB als niet-
werkende werkzoekende en zal je deze 
studie niet met werk combineren? 
Ja. Meld je dan eerst aan  
bij de VDAB:
Karel Van den Bossche 
karel.vandenbossche@vdab.be
T 09 248 53 52

1.
Inschrijven.

Nee.
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