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WAT VINDEN ONZE STUDENTEN, AMBASSADEURS 
EN ALUMNI VAN DEZE OPLEIDING?

 PXL-EDUCATION

Educatieve bachelor

LAGER ONDERWIJS

JIJ WIL …
• Jonge kinderen zien en helpen groeien�
• Boeiende lessen geven over taal, 

wiskunde, muzische vorming, 
wetenschappen en techniek en nog 
veel meer�

• Samen met lagereschoolkinderen 
nieuwe horizonten verkennen�

• Je enthousiasme tonen en kinderen 
blijven uitdagen en stimuleren�

• Ook na je opleiding blijven leren 
en groeien, samen met je team van 
collega's�

JOUW OPLEIDING
• Je volgt overdag of 's avonds les� 

Afhankelijk van je vooropleiding krijg je 
vrijstellingen� 

• Je verdiept je in verschillende 
leergebieden van de lagere school met 
het accent op differentiatie�

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

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

• Je krijgt een kritische, open en 
innovatieve houding en je bouwt tijdens 
je opleiding een mooi netwerk uit�

• Je benut je talenknobbel ten volle� We 
hebben bijzondere aandacht voor taal 
tijdens de lessen of projecten rond 
talensensibilisering of taalinitiatie� 

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

• Je volgt les volgens het systeem van 
'blended learning': vanop afstand leren 
waar het kan, samen op school werken 
waar het een echte meerwaarde is� 

NET DAT TIKKELTJE MEER
• De intense en warme stagebegeleiding 

is een van onze uithangborden�
• Authentiek leren, dat motiveert en 

bereidt je voor zoals het hoort� Kom 
zeker eens een kijkje nemen in onze 
state-of-the-art lagereschoolklas en 
aanpalende observatieruimte�

• Tijdens de praktijkweken oefen je je 
eerste lesjes met echte leerlingen, volg 
je boeiende workshops en bezoeken 
we allerlei interessante organisaties en 
instellingen�

• Je krijgt les van gepassioneerde 
lectoren die spreken met ervaring 
en kennis van zaken� Ze zorgen er 
allen voor dat je beschikt over een 
theoretische basis (waarom?) en maken 
de vertaalslag naar het leven zoals het is 
in de lagere school (hoe?)�  

• Je kan tijdens je opleiding gratis 
genieten van logopedische 
ondersteuning i�f�v� stemgebruik en 
expressie� 

• We bieden een uniek aanbod van 
keuzevakken: rooms-katholieke 
godsdienst, niet-confessionele 
zedenleer of cultuurbeschouwing�

• We zijn een pluralistische hogeschool, 
dus maken we je vertrouwd met alle 
leerplannen zodat je het verschil kan 
maken in alle onderwijsnetten� 

• Dankzij onze uitgebreide ICT-
infrastructuur en lessen mediawijsheid 
raak je snel vertrouwd met alle 
mogelijkheden�

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

JOUW TOEKOMST
• Met dit diploma kan je aan de slag 

binnen de verschillende onderwijs-
netten en in diverse soorten onderwijs 
(methodescholen, buitengewoon 
onderwijs, ���)� 

• 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 kleuter- of secundair 
onderwijs of naar een academische 
master via een schakelprogramma� 

• De postgraduaten Educational needs, 
Cultuureducator, Pedagogisch of 
technisch ICT-coördinator, Filosoferen, 
Auti-coach, Educational leadership, 
Niet-confessionele zedenleer, 
Leesbeleid en Hoogbegaafdheid 
zijn ook nog mooie aanvullende 
opleidingen!

MOGELIJKE STUDIEVORMEN

  Dagonderwijs (voltijds)

 Avondopleiding

  Verkorte opleiding

 Instap in februari mogelijk

Wil je kinderen tussen zes en twaalf jaar begeleiden tijdens hun leerproces en in hun persoonlijke groei? 
Ben jij bovendien een energieke en enthousiaste duizendpoot die kinderen wil blijven inspireren? Dan is deze opleiding 
iets voor jou. Met een team van praktijkgerichte lectoren en een ruim netwerk van gepassioneerde mentoren prikkelen 
we jou en toveren we je om tot een flexibele leraar die klaar is voor de toekomst. 
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LERARENOPLEIDING 

In het eerste opleidingsjaar zijn nog een vijftal observatiestagedagen voorzien in het eerste semester� De precieze jaarplanner kan online geraadpleegd worden�

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. 

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 

Tabellen onder voorbehoud van wijzigingen.

OPLEIDINGSJAAR 1

OPLEIDINGSONDERDEEL SP SEM

Basisvaardigheden 6 1

Leren onderwijzen 4 1

Wetenschappen & techniek 4 1

Nederlands: spreken en luisteren 3 1

Wiskunde: meten 3 1

Muzische vorming 1 5 1

Lichamelijke opvoeding 3 1

Ontwikkelingspsychologie 3 2

Mediawijsheid 3 2

Pedagogische basis 3 2

Mens & maatschappij 4 2

Wiskunde: getallenleer 4 2

Taalinitiatie Frans 3 2

Nederlands: lezen 4 2

Keuzemodule 1 (RKG/NCZ/Cultuurbeschouwing) 3 2

Stage 1 5 1-2

TOTAAL 60

Semester 1 telt 12 lesweken van 20 contacturen� 
Semester 2 telt 10 lesweken van 21 contacturen�

OPLEIDINGSJAAR 2

OPLEIDINGSONDERDEEL SP SEM

Krachtige leeromgeving 3 3

Kritisch in de samenleving 3 3

Nederlands: schrijven 7 3

Frans 4 3

Wiskunde: probleemoplossend denken 4 3

Keuzemodule 2 (RKG/NCZ/Cultuurbeschouwing) 3 3

Pedagogische professionaliteit 3 4

Projectmatig werken 4 4

Wiskunde: aanvankelijk rekenen 3 4

Bewegingsgezinde basisschool 3 4

Wereldinzicht 5 4

Muzische vorming 2 5 4

Stage 2 13 3-4

TOTAAL 60

Semester 3 telt 10 lesweken van 19 contacturen� 
Semester 4 telt 7 lesweken van 19 contacturen�

OPLEIDINGSJAAR 3

OPLEIDINGSONDERDEEL SP SEM

Zorg in de klas 7 5

Keuzemodule 3 (RKG/NCZ/Cultuurbeschouwing) 3 5

Keuzemodule 4 (Meertaligheid, Methodeonderwijs, 
ICT-coördinator, Leerzorg …)

6 5-6

Brede schoolpraktijk 8 5-6

Maatschappelijk engagement 4 6

Bachelorproef 8 5-6

Stage 3 24 5-6

TOTAAL 60

Semester 5 telt 9 lesweken van gemiddeld 14 contacturen� 
Semester 6 telt enkel praktijkweken� 

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 P V Les P P V Les Ex V Les S Les V P S Les S Les Ex D V

OJ2 Les P V S Les P V Les Ex V Les S V P Les GWP S Les Ex D V

OJ3 Les S V Les P Les V P Ex V P S P S V P S P Ex D V

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

  V = Vakantie
  GWP = Geïntegreerde werkperiode

  D = Deliberatieweek
  S = Stageweek

  P = Praktijkweek
       OJ = Opleidingsjaar

Wens je de opleiding ‘s avonds te volgen, 
en/of in een verkort traject? 
Via pxl.be/lageronderwijs vind je achter 
de knoppen ‘werken en studeren’ en ‘tra-
ject op maat’ alle info. 
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