
PRAKTISCHE INFORMATIE

LOCATIE:
PXL-Education, Vildersstraat 5 in Hasselt

CONTACT EN INFORMATIE:
Opleidingshoofd kleuteronderwijs: alida.pierards@pxl.be
Opleidingshoofd lager onderwijs: ans.hubert@pxl.be
PXL-Education: education@pxl.be, 011 77 50 62

INSCHRIJVING: 
Dienst studentenadministratie van Hogeschool PXL, 
Elfde-Liniestraat 23a, gebouw D, 3500 Hasselt.

Online: https://voorinschrijvingen.pxl.be/

HOE KIEZEN?

Bij inschrijving duid je aan voor welke vakken, of oplei-
dingsonderdelen, je je wenst in te schrijven. Doorgaans is dat 
het standaard pakket. Enkel voor de levensbeschouwelijke 
module moet je kiezen. Het is handig als je meteen de keuze 
maakt die voor jou de juiste is. Zo vermijd je administratie 
achteraf. Maar wees gerust: bedenk je je achteraf toch, dan 
is veranderen nog mogelijk voor de start van de lessen in 
semester 2 van jaar 1.

In het tweede en het laatste opleidingsjaar volg je dezelfde 
modules. Zo heb je aan het eind van je opleiding 3 x 3 stu-
diepunten verzameld. Elk opleidingsonderdeel bouwt voort 
op het vorige.

Opgelet: wie het avondtraject tot leraar lager onderwijs 
volgt, kan enkel RKG in de avonduren volgen. De modules 
NCZ en Cultuurbeschouwing dien je overdag, op woens-
dagnamiddag, te volgen. Deze keuzevakken komen enkel 
voor in het volledige traject.

EDUCATIEVE BACHELORS 
VOOR HET
KLEUTERONDERWIJS
EN LAGER ONDERWIJS
Toelichting bij de 
levensbeschouwelijke
keuzemodules
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NIET-CONFESSIONELE 
ZEDENLEER

De modules van het vak Niet-Confessionele Zedenleer (NCZ) 
kan je volgen uit overtuiging of uit interesse. In het eerste jaar 
komen de volgende inhouden aan bod:

➤ Je leert waar het vak NCZ in het lager onderwijs voor staat 
en waar het over gaat.

➤ Je maakt kennis met een aantal ethische kwesties en we 
denken na over morele problemen die zich in de samenle-
ving (en dus ook in de lessen NCZ) voordoen.

➤ Je maakt eveneens kennis met de levensbeschouwing die 
aan de basis ligt van NCZ, namelijk het vrijzinnig humanis-
me. Je wordt ook voorgesteld aan de vrijzinnig humanisti-
sche gemeenschap.

➤ Je dient een portfolio samen te stellen dat gebaseerd is 
op opdrachten. Je woont een lezing bij over een ethisch 
thema, we bezoeken het Huis van de Mens in Hasselt en 
maken daar een opdracht over, we verkennen het leerplan 
NCZ, enz.

Wie na de opleiding aan de slag wil als leerkracht NCZ, kan 
daarvoor aan Hogeschool PXL het postgraduaat volgen. De 
drie modules NCZ geven je een vrijstelling voor 9 van de 20 
studiepunten van het postgraduaat NCZ.

WAAROM KIEZEN?

PXL-Education, de lerarenopleiding van Hogeschool PXL, staat 
voor pluralisme. Dat betekent dat iedereen, van welke levens-
beschouwelijke overtuiging dan ook, welkom is. Het houdt ook 
in dat je al vanaf je eerste opleidingsjaar kan kiezen voor RKG 
(rooms-katholieke godsdienst), NCZ (niet-confessionele ze-
denleer) of Cultuurbeschouwing.

En als laatste, en zeker niet onbelangrijkste, betekent het dat je 
stage kan lopen in alle onderwijsnetten: het gemeenschaps-
onderwijs, het vrij onderwijs en het stedelijk en provinciaal on-
derwijs. Overal ben je welkom!

In deze infobrochure geven we je graag kort uitleg bij de drie 
keuzemodules die je in elk van je opleidingsjaren kan opne-
men.

CULTUURBESCHOUWING

Cultuurbeschouwing is het keuzeopleidingsonderdeel waar-
voor je geen levensbeschouwelijke keuze maakt. Actuele the-
ma’s over onderwijs en maatschappij komen aan bod tijdens 
de lessen. In het eerste opleidingsjaar denk je na over jouw 
persoonlijke en professionele identiteit, leer je zelf en met kin-
deren kritisch denken via onder meer filosofisch onderzoek. 
Samen denken we na over wat cultuur is, met zowel zijn waar-
neembare als minder waarneembare kenmerken. Ook de we-
reldgodsdiensten komen aan bod.

Ideaal voor wie geboeid is door vrijzinnigheid en/of 
leerkracht NCZ wil worden.

De ideale keuze voor wie wil nadenken over onderwijs, 
cultuur en maatschappij.

De ideale keuze voor wie tewerkgesteld wil worden 
in het vrij onderwijs.

ROOMS-KATHOLIEKE
GODSDIENST

Tijdens de lessen RKG leer je hoe je activiteiten en lessen 
katholieke godsdienst kan geven. Dit leerproces staat steeds 
in dialoog met het verkennen en verdiepen van de eigen le-
vensbeschouwelijke identiteit. We zijn op zoek naar authen-
tieke leraren die met veel enthousiasme de levensbeschou-
welijke groei van kinderen willen stimuleren.
In het eerste jaar werken we daarom rond twee inhoudelijke 
onderdelen:
➤ het nadenken over jouw persoonlijke levensbeschouwe-

lijke identiteit en hoe mensen in het algemeen hiermee 
omgaan.

➤ het verkennen en verdiepen van een aantal kernaspecten 
uit de katholieke traditie. Het is namelijk belangrijk om 
met een stevig fundament naar de klas te trekken.

Een open, dynamische maar ook kritische houding wordt 
verwacht en aangemoedigd. Vanuit een dialoog proberen 
we van elkaar te leren en te reflecteren over actuele gods-
dienstige thema’s.

Wil je stage lopen in het vrij onderwijs, dan ben je verplicht 
RKG te kiezen. Zo ben je voldoende opgeleid om alle taken 
van je klasmentor over te nemen en ook de lessen gods-
dienst te kunnen geven.

Volgde je de vier modules RKG/RZL en ben je gedoopt, dan 
kan je na je afstuderen aan Hogeschool PXL met je attest 
R.K. Godsdienst een mandaatnummer aanvragen aan het 
bisdom. Hiermee kan je onder meer aan de slag als klastitu-
laris in het vrij onderwijs.


