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Want jij kan 
het verschil 
maken.

Ga  
ervoor!

Koen Goethals,
Algemeen directeur 
HOGENT.

Heb je al een 
bachelor diploma, 
misschien ook al 
(veel) beroeps
ervaring en ben 
je gepassioneerd 
door je vak? 
Wil je jouw 
carrière een 
nieuwe wending 
geven en leraar 
worden? Want 
die uitgebreide 
kennis wil je nu 
doorgeven aan 
jongeren? 

Volg dan een verkorte 
educatieve bachelor 
secundair onderwijs 
om je didactische 
en pedagogische 
vaardigheden aan te 
scherpen. Je bent immers 
al expert in een domein 
en je leert nu op welke 
manier je deze kennis en 
vaardigheden het best 
kunt overbrengen. 

Of geef je al les in het 
secundair onderwijs, 
volwassenenonderwijs 
of in het vormingswerk? 
Maar mis je de nodige 
achtergrond of heb je niet 
het nodige educatieve 

diploma om jouw carrière 
verder uit te bouwen? 
Ook dan biedt dit verkort 
traject alle kansen.

Om deze opleiding aan 
te vatten, moet je aan 
één voorwaarde voldoen: 
je hebt met succes 
een professionele of 
academische bachelor-
opleiding afgerond.
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De opleiding.  → Je gaat aan de 
slag met creatieve 
ontwerpmethodieken en 
ontwerpt zelfstandig en 
in team leeractiviteiten 
die afgestemd zijn 
op de leerlingen. Zo 
verwerf je de nodige 
(vak)didactische 
competenties binnen 
je eigen vakdomein 
en leer je hoe je vanuit 
jouw domein kunt 
bijdragen tot thematisch, 
vakoverschrijdend en 
projectmatig leren. 
We kiezen ervoor 
om in te zetten op 
actief burgerschap en 
cultuureducatie. Zo 
stomen we je klaar om 
binnen het schoolteam 
mee te werken aan het 
realiseren van de nieuwe 
transversale eindtermen.

 → Als coach leer 
je de leerlingen 
verantwoordelijkheid 
opnemen voor hun 
eigen leerproces. 

 → Je bent vertrouwd 
met de verschillende 
aspecten van 
leerlingenbegeleiding.

 → Samen met je collega’s 
“maak” jij als leerkracht 
mee de school. Door 
het beleid mee vorm 
te geven, denk maar 
aan het taalbeleid, het 
gelijkekansenbeleid, de 
brede schoolwerking, …

 → Je vervult een 
maatschappelijke 
rol als leerkracht.

 → Vanuit een 
onderzoekende 
houding tracht je op 
een onderbouwde en 
systematische manier je 
eigen onderwijspraktijk 
te versterken.

In de vakdidactische 
ateliers verdiep je je in 
de (cluster)didactiek van 
verwante onderwijsvakken 
en ga je heel actief aan 
de slag. Je integreert in 
allerhande praktische 
toepassingen de theorie 
die je inoefende in andere 
opleidingsonderdelen en 
oefent de verschillende 
aspecten van het 
lesgeven op de campus: 

 → je zet multimedia en 
digitale tools efficiënt in; 

 → je hebt oog voor het 
verhogen van de 
taalvaardigheid van 
je leerlingen door 
jouw lesaanpak;

 → je creëert een positieve 
dynamiek en staat 
er als leraar

 → … .

Je vak ken je al.  
Nu verdiep je je  
in de verschillende 
rollen van de 
leerkracht. 
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Je wil de lerarenopleiding 
combineren met je job 
en/of je gezin? Dan is 
dit het meest geschikte 
traject voor jou. 

Het biedt je heel wat 
flexibiliteit en loopt over 
twee academiejaren. 
Binnen dit standaardtraject 
kun je ervoor kiezen 
op welke momenten 
je de lessen volgt:

1.
Avondtraject
Je volgt twee avonden 
per week les (als je start 
in februari is enkel dit 
traject mogelijk).

2.
Dagtraject
Je volgt het grootste deel 
van de lessen overdag.

3.
Combitraject
Je combineert het 
avond- en dagtraject 
volgens jouw wensen.

Het standaardtraject kan 
je zowel in september als 
in februari opstarten. 

Academiejaar 1 semester studieptn

Opleidingsonderdelen 

De leraar in de maatschappij 1 3

De leraar als ontwerper 1 4

Krachtig leren: vakdidactisch atelier 1 1 4

De leraar @ 21E 1 3

Sterk in de klas 2 4

Praktijk: professioneel ontwikkelen 2 5

De leraar als taalleraar 2 3

De leraar als coach 2 5

Totaal 31

Academiejaar 2 semester studieptn

Opleidingsonderdelen 

Samen school maken 1 3

De leraar als leerlingenbegeleider 1 3

Geïntegreerd werken in team 1 4

Krachtig leren: vakdidactisch atelier 2 1 4

Praktijk: professioneel handelen 1 2 6

Praktijk: professioneel handelen 2 2 6

Praktijk: onderzoekend handelen in het onderwijs 2 3

Totaal 29

Trajecten.

Je kan deze leraren
opleiding starten in 
september en in februari .

Standaardtraject in twee jaar

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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Academiejaar 1 semester studieptn

Opleidingsonderdelen 

De leraar in de maatschappij 1 3

De leraar als ontwerper 1 4

Krachtig leren: vakdidactisch atelier 1 1 4

De leraar @ 21E 1 3

Sterk in de klas 1 4

Praktijk: professioneel ontwikkelen 1 5

De leraar als taalleraar 1 3

De leraar als coach 1 5

Samen school maken 2 3

De leraar als leerlingenbegeleider 2 3

Geïntegreerd werken in team 2 4

Krachtig leren: vakdidactisch atelier 2 2 4

Praktijk: professioneel handelen 1 2 6

Praktijk: professioneel handelen 2 2 6

Praktijk: onderzoekend handelen in het onderwijs 2 3

Totaal 60

Combineer je de 
lerarenopleiding niet met 
een job? Ben je overdag 
vrij en de hele week 
beschikbaar voor lessen 
en stageopdrachten?

Dan kan je instappen  
in het intensief traject.  
Je opleiding werk je dan 
af in één jaar. Je volgt 
twee dagen per week les 
(overdag) en een achttal 
avonden per semester. 

De andere dagen gebruik 
je om de leerstof te 
verwerken, opdrachten uit 
te voeren of stage te lopen.

Het intensief traject 
kan je enkel in 
september opstarten.

Geef je al les op een 
school? Dan kom je 
in aanmerking voor 
het zogenaamde LIO
traject. LIO staat voor 
‘leraar in opleiding’.

Het is een uiterst flexibel 
traject. Als LIO-student 
voer je voor een groot 

aantal studiepunten 
praktijkopdrachten uit 
op de school waar je 
tewerkgesteld bent.  
Je doet dus aan werkplek-
leren op je eigen school.

Voor de overige vakken van 
de lerarenopleiding volg 
je het standaardtraject, 
met dezelfde flexibele 

mogelijkheden die dat 
traject je biedt. Wil je 
graag overstappen van het 
standaardtraject naar het 
LIO-traject (en vice versa)? 
Wij bekijken samen met 
jou wat mogelijk is.

Het LIOtraject kan je 
zowel in september als 
in februari opstarten.

Academiejaar 1 semester studieptn

Opleidingsonderdelen 

De leraar in de maatschappij 1 3

De leraar als ontwerper 1 4

Krachtig leren: vakdidactisch atelier 1 1 4

De leraar @ 21E 1 3

Sterk in de klas 2 4

Werkplekleren 

Krachtig leren: vakdidactisch atelier 2 (LIO) 2 4

Praktijk: professioneel ontwikkelen (LIO) 2 5

Geïntegreerd werken in team (LIO) 2 4

Totaal 31

Academiejaar 2 semester studieptn

Opleidingsonderdelen 

Samen school maken 1 3

De leraar als leerlingenbegeleider 1 3

De leraar als taalleraar 1 3

De leraar als coach 1 5

Werkplekleren

Praktijk: professioneel handelen 1 (LIO) 2 6

Praktijk: professioneel handelen 2 (LIO) 2 6

Praktijk: onderzoekend handelen in het onderwijs (LIO) 2 3

Totaal 29

Intensief traject in één jaar

LIOtraject  leerkracht in opleiding in twee jaar
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Uiteraard loop je stage 
in de vakken waarin je 
lesbevoegdheid hebt op 
basis van jouw eerder 
behaald diploma.

Van bij de aanvang maken 
praktijkopdrachten 
integraal deel uit van de 
lessen. Op die manier 
maak je snel kennis met 
de onderwijspraktijk. 

De lessen die je volgt 
bieden je niet alleen kennis 
en inzicht. Ze inspireren 
je ook voor je opdrachten 
en stages waarin je jezelf 
mag uitleven en bewijzen.

Voor je op stage vertrekt, 
leer je bijvoorbeeld 
leeractiviteiten 
en leermaterialen 
ontwerpen, je geeft les 
aan medestudenten en 
je oefent gespreks- en 
coachingsvaardigheden 
in dankzij rollenspellen.

Tijdens de stages verken 
je eerst de leeromgeving 
en observeer je een 
aantal lessen. Daarna ga 
je zelf aan de slag in een 
secundaire school of in het 
buitengewoon onderwijs of 
het volwassenenonderwijs, 
onder begeleiding 
van je vakmentor 
en stagebegeleider 
van HOGENT.

Praktijk.

Wat is afstands
onderwijs? 
Je kan de opleidings-
onderdelen zonder 
praktijkcomponent volgen 
in afstandsonderwijs.  
Dat betekent dat je de 
theorie zelfstandig verwerkt 
via een online leerplatform 
waar en wanneer jij dat wilt.  
De volgende vakken 
kunnen in afstands-
onderwijs worden gevolgd:

 →  De leraar in de 
maatschappij, 

 →  De leraar als ontwerper, 
 →  De leraar @21ste eeuw, 
 →  De leraar als coach, 
 → De leraar als 
leerlingenbegeleider, 

 →  Samen school maken.

Voor de vakken in 
afstandsonderwijs zijn er 
wel contactmomenten 
voorzien. Minstens bij de 
opstart en als afsluiter 
van het semester. Die 
contactmomenten worden 
in de avond georganiseerd. 

Afstands
onderwijs.

De lerarenopleiding omvat in 
totaal 60 studiepunten, waarvan 
30 studiepunten praktijk. 
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Waarom deze  
opleiding?

Onze  
troeven.

1.
Kwaliteit 
In de vernieuwde verkorte 
lerarenopleiding aan 
hogescholen, bundelen 
de lerarenopleiders 
van HOGENT en van 
CVO Panta Rhei hun 
jarenlange expertise. 
Kwaliteit gegarandeerd. 

2.
Tevreden studenten 
creëren aangename sfeer 
We stemmen de lesaanpak 
en de leeromgeving af op 
een volwassen publiek.  
Dat stelt je in staat de 
opleiding te combineren 
met je job en je gezin. 

3.
Flexibel
Je kunt les volgen 's avonds 
of overdag, of je kiest voor 
een combinatie van avond- 
en dagonderwijs. Zo kun 
je de opleiding maximaal 
afstemmen op jouw job- of 
gezinssituatie. Je kan de 
opleiding ook spreiden 
over een langere periode. 
Op die manier krijg je alle 
mogelijke slaagkansen.

 

4.
Extra examenkansen
Er zijn examens in januari 
en in juni. Voor niet-
geslaagde vakken uit het 
eerste semester, kan je 
al in januari herexamens 
afleggen. Indien je opnieuw 
niet geslaagd bent, neem 
je dat vak weer mee in 
het tweede semester. 
Flexibiliteit troef dus!

5.
Uitstekende faciliteiten 
en ligging
Ten slotte geniet je van de 
vele faciliteiten van campus 
Schoonmeersen. Zo krijg je 
toegang tot de bibliotheek 
en het open leercentrum 
van HOGENT. De campus 
beschikt over een ruime 
parking en studentenresto 
en bevindt zich op vijf 
minuten wandelen van het 
station Gent-Sint-Pieters.
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Als je de opleiding met succes 
voltooit, ontvang je het diploma 
van de ‘educatieve bachelor
voor het secundair onderwijs’.  
Met dit diploma kan je op  
verschillende manieren aan de slag: 

 → in de eerste en tweede graad 
van het ASO en TSO. 

 → in alle graden van het BSO. 
 → in het deeltijds kunstonderwijs. 
 → in het volwassenenonderwijs.
 → in het tweedekansonderwijs.
 → in de culturele sector.
 → of in de privésector.

Wil je weten welke lessen je later aan 
jongeren of volwassenen kan geven? 
Surf dan naar de website van het 
departement onderwijs:  
data-onderwijs.vlaanderen.be/ 
bekwaamheidsbewijzen

Je kan op twee manieren zoeken:
 → Van vak naar diploma: zo kan je nagaan 
welke diploma's vereist zijn om een 
bepaald vak te mogen onderwijzen.

 → Van diploma naar vak: zo kan je nagaan 
welke vakken je mag onderwijzen 
met een bepaald diploma. 

Je vraag over je vakbevoegdheid kan 
je ook mailen naar het departement 
onderwijs via onderwijsbevoegdheid.
secundaironderwijs@vlaanderen.be  
Of je kan bellen naar het gratis nummer 
1700. Dat is het centrale contactpunt 
van de Vlaamse overheid. Je kan er 
met al jouw vragen terecht tijdens 
de werkdagen van 9 tot 19 u.

Instaptoets 
Voor je aan de opleiding begint, maak 
je de instaptoets lerarenopleiding. 
Deze 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 secundair 
onderwijs ziet zo’n toets er als volgt uit:

 → een test Nederlands (45 min.)
 → en een studievaardigheden- en 
motivatietest (15 min.).

Voor meer info, surf je naar  
vlaanderen.be/instaptoets-
lerarenopleiding

Waar volg ik les*?
Je volgt les op de  
campus Schoonmeersen 
Valentin Vaerwyckweg 1 
9000 Gent. 

* onder voorbehoud

De campus ligt vlakbij het station  
Gent-Sint-Pieters (uitgang Voskenslaan/
Sint-Denijslaan) en is gemakkelijk te 
bereiken met het openbaar vervoer. 
Vanaf het station is het nog tien minuten 
wandelen tot aan de campus. Of je 
neemt de tram tot de eerste tramhalte 
‘Hogeschool Gent’. De campus ligt aan 
de ring rond Gent (R4) en is dus ook 
met de wagen gemakkelijk te bereiken 
via de Valentin Vaerwyckweg 1.

Welke vakken 
mag je geven?

Info.

Ongetwijfeld zit je met 
heel wat vragen. Hier 
vind je alle praktische 
informatie en antwoorden 
op enkele van de meest 
gestelde vragen.
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Hoeveel kost deze opleiding?
Het jaarlijks studiegeld bestaat uit een 
vast bedrag en een variabel bedrag 
per studiepunt. Het bedrag dat jij per 
academiejaar betaalt hangt af van het 
aantal studiepunten dat je opneemt en of je 
al dan niet beursstudent bent.

Voor 2022-2023 bedraagt het studiegeld:
 → niet-beursstudent: vast gedeelte € 253,60 
+ € 12,10 per studiepunt

 → bijna-beurstariefstudent: vast gedeelte 
€ 253,60 + € 4,40 per studiepunt

 → beurstariefstudent: € 115,80 (vast bedrag)

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

Kan ik gebruik maken van 
bepaalde voordelen?
Ja, zowel opleidingscheques,  
kmo- portefeuille en Vlaams 
opleidingsverlof zijn mogelijk 
binnen deze opleiding. 
Meer info: vlaanderen.be/vlaamse-
opleidingsincentives

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

Wil je een idee hebben van de 
kosten buiten het studiegeld? 
Dan kan je de studiefiches raadplegen. 
Per opleidingsonderdeel vind je een 
raming van de kosten onder de rubriek 
‘studiekosten’. Als je alle bedragen van 
de vakken van een bepaald studiejaar 
samentelt, weet je hoeveel dat jaar kost.

Wat is een studiepunt?
Een verkorte educatieve bacheloropleiding 
telt 60 studiepunten. Studiepunten 
drukken het gewicht uit van een 
opleidingsonderdeel binnen een 
opleiding. Eén studiepunt staat voor 
25 à 30 uren totale studietijd (inclusief 
aanwezigheid in lessen en thuiswerk).

De meest recente versie van de
opleidingstabellen vind je op
hogent.be/studiefiches

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. 

Wanneer beginnen en 
eindigen de lessen in 
dagonderwijs?
Ten vroegste om 08.15 u. en ten laatste 
tot 17.45 u. Wie kiest voor dagonderwijs 
binnen het standaardtraject heeft op 
vrijdag les. De lessen van het intensief 
traject liggen verspreid over de week.

Wanneer beginnen en 
eindigen de lessen in 
avondonderwijs?
De avondlessen vallen op dinsdag en/of 
donderdag, meestal van 18 tot ten laatste  
21.30 uur. Uitzonderlijk tot 22 uur.

Mijn hoogst behaalde 
diploma is secundair 
onderwijs. 
Ook dan kan je leraar worden.  
Met minimaal drie jaar nuttige 
beroepservaring in een bepaald vakgebied, 
is de educatieve graduaatsopleiding tot 
praktijkleraar beslist iets voor jou.  
Surf naar hogent.be/wordleraar

Voor deze verkorte 
opleiding kan je niet 
zomaar inschrijven, 
je moet eerst een 
instroomprocedure 
doorlopen. 
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2.

3.

Je wil jouw persoonlijk traject 
samenstellen?
Vraag dan jouw persoonlijk 
intakegesprek met de 
studietrajectbegeleidster, 
Giometh Dejaegher:
Giometh.dejaegher@hogent.be
T 09 243 30 48

Een grondige intake, 
zorgt voor een traject op maat  
en is verplicht voor elke 
kandidaat inschrijver. 

Na dit alles, kan je je officieel inschrijven:
Breng zeker het volgende mee:

 → Je identiteitskaart.
 → Je diploma's secundair en hoger onderwijs.
 → De resultaten van jouw 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.

Ben je ingeschreven bij de 
VDAB als nietwerkende 
werkzoekende en zal je  
deze studie niet met 
werk combineren? 
Ja. Meld je dan eerst aan  
bij de VDAB:
Sarah Vanoverbeke
sarah.vanoverbeke@vdab.be
T 0471 57 20 29

1.
Inschrijven.

Nee.
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“Dankzij deze 
opleiding heb 
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gevonden. Het is 
een praktische, 
interessante en 
pittige opleiding.”

Annelies Awouters
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hogent.be

Meer info & inschrijven?

Ga naar hogent.be/veba
We zijn er voor jou. Het hele jaar door.

Verken ons volledige opleidingsaanbod en  
ontdek het allemaal op hogent.be/verder-studeren 

https://hogent.be/
http://hogent.be/veba
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