POSTGRADUAAT
NIET‐CONFESSIONELE
ZEDENLEER VOOR HET
LAGER ONDERWIJS
PXL‐EDUCATION

PRAKTISCHE INFORMATIE

Prijs*
Het inschrijvingsgeld voor de gehele opleiding bedraagt € 590.
Er is ook een mogelijkheid om in te schrijven per opleidingson‐
derdeel.
*onder voorbehoud

DOELSTELLINGEN

Data
De opleiding start eind september en duurt tot juni. De lessen
vinden telkens plaats op woensdag van 13.40 uur tot 18.50 uur.

Hebt u een diploma op zak en hebt u zin om nog iets bij te
studeren? Misschien is niet‐confessionele zedenleer (NCZ)
geven in het lager onderwijs wel iets voor u! Volg dan gedu‐
rende 1 academiejaar het postgraduaat niet‐confessionele
zedenleer voor het lager onderwijs.

Loca e
Hogeschool PXL
Campus Vildersstraat
Vildersstraat 5
3500 Hasselt

Een extra diploma vergroot uw kansen op de arbeidsmarkt
en u kunt ondertussen al aan de slag als leerkracht niet‐
confessionele zedenleer.

Inschrijvings– en betalingsmodaliteiten
Inschrijven kan jdens de inschrijvingsdagen op de Dienst Stu‐
dentenadministra e van Hogeschool PXL, PXL‐Congress, Elfde‐
Liniestraat 23a in Hasselt. U kunt voorinschrijven via de website
h p://voorinschrijvingen.pxl.be. Voor meer informa e kunt u
terecht op inschrijvingen@pxl.be.

Belangrijk is dat u vrijzinnig bent, belangstelling hebt voor
actuele thema’s en ethische onderwerpen, dat u zin hebt
voor samenwerking, rela oneel gericht en kri sch ingesteld
bent én maatschappelijk geëngageerd, dat u zich kunt inle‐
ven in de leefwereld van kinderen uit de basisschool en cre‐
a ef en flexibel dur zijn.

Voor deze opleiding wordt een aanvraag ingediend voor be‐
taald educa ef verlof. Betalingen via KMO‐portefeuille worden
aanvaard. Voor meer informa e over de betalingsmodaliteiten
kunt u terecht op het telefoonnummer 011 77 57 05.
Bijkomende inlich ngen
Meer informa e vindt u op de website www.pxl.be.
Contactpersoon
Jo Dirix
coördinator postgraduaat
e‐mail: jo.dirix@pxl.be

Informa e en inschrijvingen
Hogeschool PXL, PXL‐Congress, Campus Elfde Linie (Elfde‐
Liniestraat 23a Hasselt)

www.pxl.be
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“Het denken mag zich nooit onderwerpen… want zich
onderwerpen betekent het einde van alle denken, stel‐
de Poincaré. In het postgraduaat niet‐confessionele
zedenleer worden de toekoms ge leermeesters NCZ
voorbereid om hun leerlingen te begeleiden en te
oefenen in zingeving en zelfstandig denken én hande‐
len om zo te komen tot levensgeluk… een opleiding
van essen eel belang als je het mij vraagt.”
Ann Bogaerts
Inspecteur niet‐confessionele
zedenleer voor basisonderwijs
(Limburg en deels Vlaams‐Brabant)

INHOUDEN
DOELGROEP EN
TOELATINGSVOORWAARDEN
Deze opleiding is toegankelijk voor houders van het
diploma: minimaal

HOKT + GPB (SLO)

pBa + GPB (SLO)

SLO,
ILOAN,
Aggrega e
(universiteit/
hogeschool)

Geïntegreerde lerarenopleiding (kleuter, lager
en secundair) pBa
Cursisten die in hun opleiding voor kleuter‐ of lager
onderwijs de keuzemodule niet‐confessionele zeden‐
leer succesvol voltooiden, dienen nog 11 studiepun‐
ten af te leggen van het postgraduaat.

EVALUATIE EN ATTESTERING
De cursist die voldoet aan de diplomavereisten
en slaagt op elk van de opleidingsonderdelen, verwer het
getuigschri ‘Leraar niet‐confessionele zedenleer voor het
Lager Onderwijs’.

Vrijzinnig humanisme

Termenverklaring

De cursus niet‐confessionele zedenleer in historisch
perspec ef

De specificiteit van de cursus niet‐confessionele zeden‐
leer

De georganiseerde vrijzinnigheid
Evalua e: mondeling examen
Ethische kwes es en leerplan NCZ

Het leerplan niet‐confessionele zedenleer leren ken‐
nen en gebruiken

Morele kwes es leren herkennen en integreren in de
lessen

Evolu etheorie versus crea onisme

Rela onele en seksuele vorming in de basisschool

Mondiale vorming

Vooroordelen en stereotypering

Waarden en normen

…
Evalua e: por olio met opdrachten

Morele opvoeding, didac ek en deontologie

Focus op de interlevensbeschouwelijke competen es

Het juridisch en deontologisch kader van de leer‐
kracht niet‐confessionele zedenleer

Het profiel van de leerkracht niet‐confessionele ze‐
denleer

Een les niet‐confessionele zedenleer leren voorberei‐
den

De aangepaste werkvormen leren kiezen

Een jaarplanning en agenda leren opmaken

Leerlingen evalueren voor niet‐confessionele zeden‐
leer

Morele ontwikkeling bij kinderen

Onderwijs en levensbeschouwing
Evalua e: mondeling examen en por olio
Stage, lentefeest en eindwerk
Het prak sch gedeelte omvat 6 uur observa estage en mini‐
mum 18 uur ac eve stage bij één of meerdere mentoren in
de 3 graden van het lager onderwijs. Deze stage‐opdrachten
resulteren in een por olio. Daarnaast dient er een prak sch
eindwerk geschreven en gepresenteerd te worden en moet er
geholpen worden bij het organiseren en uitvoeren van een
lentefeest of feest vrijzinnige jeugd.

Bezoeken aan het Huis van de Mens te Hasselt.

Bijwonen van lezingen over ethische onderwerpen.
Evalua e: por olio en presenta e

Tabel opleidingsonderdelen
OPLEIDINGSONDERDEEL

PERIODE

SP

Vrijzinnig humanisme

1e sem.

3

Ethische kwes es en leerplan NCZ

2de sem.

5

Morele opvoeding, didac ek en deontologie

hele jaar

5

Stage, lentefeest en eindwerk

2de sem.

7

TOTAAL

A or ng
SP: studiepunt, komt overeen met 25 à 30 uur studie jd

20

