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Educatieve bachelor

KLEUTERONDERWIJS

JIJ WIL …
• Jonge kinderen zien groeien in hun 

ontwikkeling�
• Creatief aan de slag gaan met 

materialen en activiteiten�
• Je enthousiasme en energie tonen aan 

kleuters�
• Kleuters blijven boeien en inspireren�
• Met ouders, externen en collega’s 

samenwerken, want teamwork makes 
the dream work! 

• Grenzen verleggen op vlak van 
muzische vorming of STEAM met 
kleuters�

JOUW OPLEIDING
• Neemt je 3 jaar mee op avontuur  

(180 SP)�
• Je ontdekt de wondere wereld van 

het onderwijs en maakt kennis met 
verschillende leergebieden van de 
kleuterschool� 

• Je leert ICT te hanteren en op een 
correcte manier je stem te gebruiken�

• We begeleiden je intensief vóór, 
tijdens en na de stages in kleine 
reflectiegroepen en stomen je helemaal 
klaar voor de werkvloer! 

• Je leert van en met elkaar en 
leert omgaan met diversiteit en 
onderzoekend handelen�

• Je leert hoe je de perfecte en 
inspirerende leeromgeving kan creëren� 

• Verleg je grenzen en doe internationale 
ervaringen op� Zo neem je ook andere 
onderwijssystemen onder de loep� 

NET DAT TIKKELTJE MEER
• Ben je bang voor de overstap van 

secundair naar hoger onderwijs? Maak 
je geen zorgen, de overstap gebeurt 
geleidelijk aan� 

• Kleuters gaan graag zelf op avontuur! 
Daarom zetten we in op onderzoekend 
en ontdekkend leren�

• We geven je logopedische 
ondersteuning i�f�v� stemgebruik en 
expressie� 

• We bieden een keuzeaanbod van 
levensbeschouwelijke vakken: 
katholieke godsdienst, niet-
confessionele zedenleer of 
cultuurbeschouwing� 

• De schoolbanken verlaten, doe je met 
een EHBO-brevet op zak� Kortom, een 
mooie bonus als je gaat solliciteren! 

• We zijn een pluralistische hogeschool, 
dus je kan met ons diploma terecht in 
alle onderwijsnetten� 

JOUW TOEKOMST
• Met een diploma leraar kleuteronderwijs 

op zak kan je aan de slag binnen de 
verschillende onderwijsnetten, als leraar 
kleuteronderwijs in methodescholen 
of in het buitengewoon onderwijs, als 
begeleider in kinderdagverblijven of in 
de naschoolse kinderopvang� 

• Wil je toch wat anders dan voor de klas 
staan? Met dit diploma kan je ook aan 
het werk als educatief medewerker in 
musea, in uitgeverijen of non-profit 
organisaties� 

• Het studeren nog niet zat? Dan kan 
je nog schakelen naar een verkorte 
opleiding leraar lager of secundair 
onderwijs of naar een academische 

master via een schakelprogramma� 
• De postgraduaten Educational 

needs, Cultuureducator, Auti-coach, 
Educational leadership, Niet-
confessionele zedenleer en Leesbeleid 
zijn ook nog mooie aanvullende 
opleidingen!

MOGELIJKE STUDIEVORMEN

  Dagonderwijs (voltijds)

 Avondopleiding

 Afstandsonderwijs

  Verkorte opleiding

 Instap in februari mogelijk

Heb jij een hart voor jonge kinderen en wil je kleuters begeleiden in hun persoonlijke groei? Dan is het kleuteronderwijs 
iets voor jou. Wij maken van jou een gepassioneerde, creatieve leraar met kennis van zaken. Praktijk is de sleutel tot 
succes! Vanaf het eerste jaar sta je in de klas en kan je rekenen op een intensieve begeleiding. Je vindt al snel je weg 
doorheen het onderwijs en raakt vertrouwd met verschillende leeftijden en scholen. Lesgeven doe je niet alleen, dat 
doe je samen met ouders, collega’s en andere partners uit het werkveld. 
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LERARENOPLEIDING 

AFKORTINGEN BIJ TABELLEN: 
∞  SP: studiepunten, 1 studiepunt = 25-30 uren studietijd  

(contacturen, begeleide zelfstudie, zelfstudie, examen afleggen)
∞  SEM: semester
∞  RKG: Rooms-katholieke godsdienst
∞  NCZ: Niet-Confessionele Zedenleer 
∞  BZW: begeleid zelfstandig werk
∞  SBU: studiebelastingsuren

Tabellen onder voorbehoud  
van wijzigingen.

OPLEIDINGSJAAR 1

OPLEIDINGSONDERDEEL SP SEM

Basisvaardigheden 6 1

Ontwikkelingspsychologie 3 1

Het onderwijs, de kleuter en ik 4 1

Muzische vorming 1A 4 1

Mens en maatschappij 1 3 1

Prentenboeken in beeld 3 1

Pedagogisch-didactische basis 4 2

Taal 1 3 2

Muzische vorming 1B 4 2

Wetenschappen en techniek 1 3 2

Wiskunde-ontluikende gecijferdheid 3 2

Lichamelijke opvoeding 1 5 2

Keuzemodule: levensbeschouwing 1  
(RKG/NCZ/Cultuurbeschouwing)

3 2

Praktijkondersteuning 1 6 1-2

Stage 1 6 1-2

TOTAAL 60

Semester 1 telt 12 lesweken van gemiddeld 19 CU per week;  
Semester 2 telt 12 lesweken van gemiddeld 20 CU per week�

OPLEIDINGSJAAR 2

OPLEIDINGSONDERDEEL SP SEM

Pedagogisch-didactisch kader: jongste kind 4 3

Muzische vorming 2 5 3

Wetenschappen en techniek 2 3 3

Wiskunde – tijd, ruimte, meten 3 3

Keuzemodule: levensbeschouwing 2  
(RKG/NCZ/Cultuurbeschouwing)

3 3

Kritisch in de samenleving 3 4

Pedagogisch-didactisch kader: oudste kind 4 4

Cultuureducatie 5 4

LO 2 en mens 5 4

Taal 2 5 4

Praktijkondersteuning 2 6 3-4

Stage 2 14 3-4

TOTAAL 60

Semester 3 telt 10 lesweken van gemiddeld 17 CU per week;  
Semester 4 telt 8 lesweken van gemiddeld 25 CU per week� 

In het eerste opleidingsjaar zijn nog een tiental observatie- en participatiestagedagen en een vijftal praktijkdagen voorzien van oktober tot en met april� In het 
tweede en derde opleidingsjaar zijn nog een aantal losse participatiedagen en praktijkdagen voozien van oktober tot en met april�    

STARTTOETS
Als je je in ‘23-’24 wil inschrijven in de educatieve bacheloropleiding kleuteronderwijs, lager onderwijs of secundair onderwijs 
in een hogeschool in Vlaanderen, dan ben je verplicht de starttoets(en) lerarenopleiding te maken. Afhankelijk van je resultaat 
doorloop je nadien een verplicht remediëringstraject. Surf naar pxl.be/starttoets voor de meest actuele informatie. 

OPLEIDINGSJAAR 3

OPLEIDINGSONDERDEEL SP SEM

Zorg in de klas 7 5

Keuzemodule: levensbeschouwing 3 3 5

(RKG/NCZ/Cultuurbeschouwing)

Keuzemodule (meertaligheid,  
methodeonderwijs, erfgoededucator…)

6 5-6

Partners binnen en buiten de school 6 5-6

Maatschappelijk engagement 4 6

Bachelorproef 8 5-6

Praktijkondersteuning 3 3 5-6

Stage 3 23 5-6

TOTAAL 60

Semester 5 telt 9 lesweken van gemiddeld 14 CU per week;  
semester 6 bestaat uit praktijk- en stageweken�

Wil je studeren met nauwelijks verplaat-
singen naar de hogeschool? Wil je stude-
ren met werken of een gezin combine-
ren? Dan is een afstandstraject met online 
contacturen misschien iets voor jou? 

ACADEMISCHE KALENDER (SCHEMA ONDER VOORBEHOUD VAN WIJZIGINGEN)

SEP OKT NOV DEC JAN FEB MA APR MEI JUN JUL
18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1

OJ1 Les V Les V Les Ex LV Les V Les S Les Ex D V

OJ2 Les P V Les S Les V Les Ex LV P Les S P V Les S Les Ex D V

OJ3 Les/WPL P S V S Les/WPL
Keuze-
module

Les/WPL V Les Ex LV P/WPL S V P Stage en BP P P/V D V

  Les = Project, labo, kennisoverdracht, ���
  Ex = Examens 

  V = Vakantie
  LV = Lesvrije week

  D = Deliberatieweek
  S = Stage en Bachelorproef

       WPL = werkplekleren

  P = Praktijkweek
  P/V = Presentatie/Verdediging

       OJ = Opleidingsjaar
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