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Voor wie? 
 
Je wil graag kinderen of jongeren begeleiden tijdens hun 

leerproces en in hun persoonlijke groei. Je wil met hen 

nieuwe horizonten verkennen. Je hebt genoeg uitstraling 

en enthousiasme om een energieke groep te boeien en je 

wil graag bijdragen aan hun ontwikkeling tot wereldbur-

gers van morgen. We verwachten van jou een grote dosis 

motivatie, een gezonde weetgierigheid en een flinke por-

tie werklust. Een ruime basiskennis en de nodige commu-

nicatieve vaardigheden zijn essentieel.  

  

Je hebt reeds een diploma hoger onderwijs of je beschikt 
al over een pedagogisch diploma specifieke leraren-
opleiding. 

Praktische informatie 
 
Locatie: PXL-Education,  
Vildersstraat 5 in Hasselt,  tel. 011 77 50 62 
 
Start semester 1: maandag 18 september 2017 
Start semester 2: maandag 5 februari 2018 
 
Inschrijving: maak een afspraak met de trajectbegeleider 
van de opleiding op afspraken.pxl.be  
 
Contact en informatie:  
kleuteronderwijs@pxl.be  
lageronderwijs@pxl.be  
lageronderwijsavond@pxl.be 
secundaironderwijs@pxl.be 
 
Infodagen: www.pxl.be 
zondag 12 maart 2017 van 13-17 u.  
zaterdag 22 april 2017 van 10-14 u.  
dinsdag 4 juli 2017 van 15-20 u.  
zaterdag 9 september 2017 van 10-14 u. 

Persoonlijke verkorte trajecten 
 

Leraar kleuteronderwijs (LKO) 

 

Leraar lager onderwijs (LLO) 

 
Leraar secundair onderwijs (LSO) 

(*) Afhankelijk van je type diploma hoger onderwijs zijn  
bijkomende vrijstellingen mogelijk. 
 
 
Afkortingen 
SO: diploma secundair onderwijs 
HO: diploma hoger onderwijs (bachelor en/of master) 
SLO: diploma specifieke lerarenopleiding 
LLW: diploma leraar lager onderwijs (in avondtraject) 
PT: persoonlijk traject 
OV: onderwijsvak 
sp: studiepunten  
 

 
 
 
 

 Vooropleiding  

Traject LKO LLO LSO HO+SLO HO SO+SLO 

LKO  93sp 126sp* 126sp* 126sp* PT* 

 Vooropleiding  

Traject LKO LLO LSO HO+SLO HO SO+SLO 

LLO 86sp  94sp* 94sp* PT* PT* 

LLW 86sp  94sp* 94sp* PT* PT* 

 Vooropleiding  

traject LKO LLO LSO HO+SLO HO SO+SLO 

LSO 1OV 55sp 55sp 49sp 49sp*   

LSO 2OV     141sp* 120sp 

http://afspraken.pxl.be


Leraar kleuteronderwijs 
 
Je volgt het verkorte traject voor de opleiding kleuter-

onderwijs binnen de dagopleiding.  

 

Afhankelijk van je behaalde diploma stellen we een pro-

gramma op maat samen waarbij je bijkomende vrijstel-

lingen kan verkrijgen.  

 

De opleiding werkt in een semestersysteem en is zeer 

praktijkgericht. We bereiden je erop voor maximale 

ontwikkelingskansen voor jonge kinderen te creëren en 

zelf als lid van het team en als partner van ouders en 

externen ook je maatschappelijke rol op te nemen bin-

nen het onderwijslandschap en de samenleving.  

 

We maken gebruik van een mix van contacturen en af-

standsuren (blended learning) en je doet heel wat erva-

ring op binnen diverse stages.  

 
 

 

 

Leraar secundair onderwijs 
 
Je kiest uit deze onderwijsvakken: aardrijkskunde,  

bewegingsrecreatie, biologie*, economie*, Engels*, 

Frans*, fysica*, geschiedenis*, handel-burotica,  

informatica, lichamelijke opvoeding, Nederlands*,  

niet-confessionele zedenleer*, plastische opvoeding, 

project algemene vakken*, project kunstvakken,  

techniek, wiskunde*. 

 

Reeds van bij de aanvang maakt blended learning deel 

uit van je traject. Naast intensieve begeleiding tijdens 

contacturen, maken we je ook vaardig in zelfstandig en/

of afstandsleren.  

 

Afhankelijk van je persoonlijke situatie en je vooroplei-

ding, wordt je traject binnen de dagopleiding gespreid 

over 1 of meerdere academiejaren.  

Het lesrooster is vanaf 15 juli bekend, waardoor tijdig 

overleg met je werkgever mogelijk is. 

 

 

 1 onderwijsvak 2 onderwijsvakken 

voltijds student mogelijk op 1 jaar mogelijk op 2 jaar 

deeltijds student mogelijk op 2 jaar mogelijk op 4 jaar 

Leraar lager onderwijs 
 

Je volgt van alle leergebieden (van Nederlands over 

Frans tot muzische vorming en LO) de lessen en leert 

hoe je kinderen van de eerste tot en met de derde 

graad lager onderwijs maximaal kan begeleiden bij hun 

leerproces en hun ontwikkeling. 

 

De opleiding werkt in een semestersysteem en zeer 

praktijkgericht. Zo krijg je maximale kansen om uit te 

groeien tot een beginnende leerkracht die gewapend 

met een mooi pakket aan competenties voor de klas kan 

staan.  

 

We maken gebruik van een mix van contacturen en af-

standsuren. Dat laatste betekent dat je op een plaats en 

moment naar keuze zelfstandig studeert. Kies je voor 

het avondtraject, dan neem je een groter pakket af-

standsleren op, en omgekeerd. Afhankelijk van je per-

soonlijke situatie en je vooropleiding kan je de opleiding 

meer of minder spreiden.  

 

Het lesrooster is voor de start van de opleiding bekend 

zodat je als werkstudent de nodige afspraken met je 

werkgever kan maken. Stages vallen logischerwijze altijd 

tijdens de schooluren. Ben je reeds tewerkgesteld in het  

lager onderwijs? Dan kan je een deel van je stage ook 

op je eigen school presteren! 

 

 

Wie al een diploma leraar lager onderwijs heeft, kan 

dit doen in 1,5 jaar. Wie een ander bachelordiploma 

heeft,  kan zijn traject doorlopen in 2 jaar.  

Wie al een pedagogisch diploma heeft, kan het avond-
traject afronden in 2 jaar. Heb je een vooropleiding 
leraar kleuteronderwijs? Dan kan het zelfs in 1,5 jaar! 
Je hebt gemiddeld 2 avonden les per week,  
op maandag, dinsdag en/of donderdag.  

Ben je reeds aan het werk en wil je een bijkomende 

onderwijsbevoegdheid behalen in een traject gespreid 

over 2 academiejaren, dan kan dit voor de onderwijs-

vakken met een sterretje op 2 halve dagen per week.  


