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Word jij de leraar van morgen? 
Verkorte educatieve bachelor

Eenjarig dagtraject 2021-2022
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ALGEMENE INFORMATIE
Brugge Kortrijk

Torhout

Zie ook infopresentatie Verkorte Educatieve Bacheloropleiding

- Waarvoor staat Edu?
- Welke lerarenopleidingen kan je volgen? 
- Wat is het verschil tussen de educatieve bacheloropleiding van 180 

studiepunten en de verkorte educatieve bacheloropleiding van 60 
studiepunten?

- Wat zijn de instapvoorwaarden ?
- Wat is je onderwijsbevoegdheid?
- Welke verschillende trajecten kan ik volgen?

https://www.loom.com/share/642243c1331a4262b892df79c4f72303
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Waarom leraar worden?

passie voor je 
vakgebied delen

werken met 
jongeren

kennis en 
interesses 
doorgeven

afwisselende en 
uitdagende job

veel vrijheid, 
creativiteit, 

gedrevenheid bouwen aan 
toekomstige 
generaties
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Onderwijs heeft nood aan sterke profielen!

Voor knelpuntvakken zoals  Frans, wiskunde, 
bepaalde praktijkvakken: 8 jaar anciënniteit 
mee te nemen uit privé/zelfstandige
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Rijkheid aan profielen 
die elkaar ontmoeten in het leraar worden

Nood aan 
verschillende 

profielen 
binnen 

onderwijs

Praktijkleraar

Systeem-
denker

Brede 
professional

Educatieve 
graduaatsopleiding

Verkorte educatieve 
bachelor

Verkorte educatieve master
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Word jij de leraar van morgen? 
Verkorte educatieve bachelor

www.edu-leraar.be

Instapvoorwaarden (eenjarig dagtraject) - onderwijsbevoegdheid
Inhoud, organisatorische kenmerken en praktische informatie

http://www.edu-leraar.be/
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Verschil educatieve en verkorte educatieve bacheloropleiding

• Educatieve bacheloropleiding: 180 studiepunten 

2 onderwijsvakken 

in bezit van bachelor: 127/130 SP

• Verkorte educatieve bacheloropleiding: 60 studiepunten 

in bezit van bachelor: vakbekwaam

enkel lerarencomponent dus 

diploma zonder vermelding   
van onderwijsvakken
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Voor wie is de verkorte educatieve bacheloropleiding? 

• Taalvoorwaarde: studeerde je af in een andere taal, dan heb je min. een 
niveau B2 nodig. Neem contact op met toelating@vives.be

• In bezit zijn van een professionele of academische bachelor: 
Tot 2022-2023: mogelijkheid voor een master/licentiaat om de VEB te volgen.

• Verplichte deelname aan een niet-bindende Vlaanderenbrede instaptoets
https://www.vives.be/nl/instaptoets

➔Resultaat van de instaptoets: meebrengen of toevoegen bij    
(online) inschrijving

mailto:toelating@vives.be
https://www.vives.be/nl/instaptoets
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Verkorte educatieve bacheloropleiding: toekomst

= Lerarenopleiding voor de 1ste, 2de graad gewoon SO  en deels ook in 3de graad SO 

= Ook andere settings mogelijk: deeltijds beroepsonderwijs, buitengewoon 
secundair onderwijs, centra voor basiseducatie, hoger beroepsonderwijs, secundair 
volwassenenonderwijs…  

• Onderwijsbevoegdheid is afhankelijk van je vooropleiding zie 

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen

• 3 soorten: 

• Vereist

• Voldoend geacht

• Ander

Stappenplan: zie algemene brochure ‘Word jij de leraar secundair onderwijs van 
morgen VEB’

! Zoek niet op educatieve 
bachelor secundair onderwijs (= 
opleiding van 180 SP), 
maar op bachelor … + BPB

https://www.edu-leraar.be/verkorte-educatieve-bachelor/bekwaamheidsbewijzen
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen
https://www.edu-leraar.be/files/EDU_Brochure-2020-2021-VEB_DEF.pdf
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Bekwaamheidsbewijzen
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Ervaring uit de privésector

➢Werknemers of zelfstandigen in de privésector kunnen tot 10 jaar nuttige ervaring meenemen voor TV 
en PV.

➢ Voor sommige knelpuntambten of -vakken kun je tot 8 jaar beroepservaring (niet noodzakelijk 
met een link naar het vak dat je zult geven) meetellen voor je geldelijke anciënniteit.

Voorwaarden:
• Minstens halftijds gewerkt
• Nieuw personeelslid onderwijs (of 3 jaar geen aanstelling)
• Alleen voor volgende knelpuntambten of vakken:

• Het ambt van onderwijzer
• Het ambt van onderwijzer ASV
• Het ambt van leraar, belast met het algemene vak Nederlands, Nederlands voor nieuwkomers, Frans of 

wiskunde
• Het ambt van leraar, belast met het technische vak bouw, elektriciteit, hout, mechanica, 

handelscorrespondentie Nederlands en handelscorrespondentie Frans
• Het ambt van leraar, belast met het praktisch vak bouw, elektriciteit, hout, en mechanica
• Het ambt van leraar beroepsgerichte vorming met specialiteiten bouw, hout en mechanica
• Als je aangesteld bent in opleidingsvorm 4 en belast met een van de hierboven in 4 of 5 vermelde 

knelpuntambten.

Beide vormen van anciënniteit kunnen gecumuleerd worden.

Meer info of aanvragen via https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/geldelijke-ancienniteit-diensten-
privesector-zijinstromers-in-knelpuntambten-en-vakken

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/geldelijke-ancienniteit-diensten-privesector-zijinstromers-in-knelpuntambten-en-vakken
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Drie routes of trajecten
locatie: Kortrijk en/of Brugge + vakdidactiek in Torhout of Brugge

Eenjarig voltijds dagtraject
locatie Kortrijk of Brugge 
• Voltijds studeren
• Dagonderwijs  (1 jaar)

Flextraject
• Traject op maat i.f.v. werk en 

gezin 
• In avond- , zaterdag- en/of  

afstandsonderwijs
• Minimaal 2 jaar

Leraar-in-opleiding (LIO)
• 30 SP via een LIO-cluster  

gekenmerkt door 
werkplekleren

• In combinatie met 
Flextraject

• Minimaal 1,5 jaar

https://www.edu-leraar.be/verkorte-educatieve-bachelor/traject-op-maat
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• Traject over 2 jaar

• Ondersteund door VDAB mits goedkeuring dossier

• Combinatie van dagonderwijs met avond en/of zaterdag

• Vanaf september kunnen lessen overdag aan het traject worden 
toegevoegd.

Meer info:

https://www.edu-leraar.be/educatieve-graduaatsopleiding/educatieve-
graduaatsopleiding/traject-op-maat/combitraject

Contacteer de studie- en trajectbegeleider voor samenstellen van 
traject:

dennis.monte@vives.be voor Brugge

stephanie.vanmarcke@vives.be voor Kortrijk

Combitraject – Voor EGO’s VDAB

https://www.edu-leraar.be/educatieve-graduaatsopleiding/educatieve-graduaatsopleiding/traject-op-maat/combitraject
mailto:Dennis.monte@vives.be
mailto:Stephanie.vanmarcke@vives.be
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Eenjarig dagtraject 2021-2022
Brugge Kortrijk

• Uitgangspunten voor het traject
• Het curriculum als geïntegreerd onderwijsaanbod
• Praktische informatie
• Het lessenrooster
• Vrijstellingen
• De startweek / introductiesessies
• Registratie en inschrijving
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Uitgangspunten verkorte educatieve bachelor

De visie van het studiegebied 
onderwijs VIVES 

Opmerkelijk 
Gepassioneerd

Geëngageerd                              
Verbonden

Afgeleid vanuit de drie 
kernwaarden: drive, connectie en 
innovatie
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Programma in de verkorte educatieve bachelor 

• Studie-omvang: 60 SP waarvan 30 theorie en 30 praktijk

• Leerlijnen: didactische vaardigheden, zorg en stage

• Vakdidactiek (20-tal): cursisten sluiten aan bij de vakdidactieken in de 
geïntegreerde lerarenopleiding (Torhout en Brugge) of binnen Edu: 
stappenplan in brochure verkorte educatieve bachelor secundair onderwijs

• Leren in maatschappelijk betrokken onderwijs= OPO in samenwerking met 
KU Leuven

• Keuzevak: selectie uit onderwijsaanbod VIVES en KU Leuven (pedagogisch-
didactische OPO’s of OPO’s die aansluiten bij de vakbekwaamheid van de 
student)
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OPO’s - verkorte educatieve bachelor 
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Ondersteunende / 
keuze OPO’s

Stages in het 
werkveld

Didactische 
leerlijn

Geïntegreerd onderwijsaanbod

Verhoogde 
zorg

4 SP

Onderwijs in 
de 

samenleving

4 SP

Verbindend 
werken

6 SP

Vakdidactiek 
1 & 2

2 x 3 SP

Praktijk-
initiatie 

didactische 
vaardigheden

6 SP

Basis-
didactiek 
en brede 
leerzorg

6 SP

Onderzoeks-
vaardig-
heden

3 SP

Keuzevak

3 SP

Limbo 

3 SP

Inleefstage

3 SP

Inloopstage

3 SP

Integratiestage 
3 SP

Diversiteitsstage

3 SP
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• Geïntegreerd traject met een vaste jaarkalender

• Locatie:
Kortrijk: nieuw onderwijsgebouw, Doorniksesteenweg 145
Brugge: Xaverianenstraat 10

• Lessen overdag, telkens van 9 tot 12.00 uur en van 13 uur tot 16 uur

• Vakdidactiek overdag of ‘s avonds naargelang de mogelijkheden in 
Torhout/Brugge 

• Voor de (blok)stages: een individuele procesbegeleider doorheen 
heel het jaar

• Startweek: 3de week van september (13 september)

Praktische informatie van het eenjarig traject
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• Oriëntatie naar een vakdidactiek gebeurt in eerste plaats op basis van de 
vooropleiding. Dit betekent dat het onderwijsvak van de gevolgde 
vakdidactiek NIET op jouw diploma vermeld staat.

• Je verwerft GEEN extra onderwijsbekwaamheid door de 6 studiepunten. 

• Je verwerft WEL vrijstellingen indien je na de VEB het volledige traject in 
dat vak wenst af te werken.

Oriëntatie en impact vakdidactiek

Hulp en 
verantwoording via 

trajectformulier

https://www.edu-leraar.be/verkorte-
educatieve-bachelor/traject-op-maat

https://www.edu-leraar.be/verkorte-educatieve-bachelor/traject-op-maat


BYLESSENROOSTER - (onder voorbehoud)
versie 20210330

Maand VM NM VM NM VM NM VM NM VM NM

1 1/09/2021 3/09/2021

2 6/09/2021 10/09/2021

inleefstage

info vakdidactiek - 

Torhout? LIMBO
VEB 3/05/2021? Debat LIMBO V1G077

1ste Lesweek
4 20/09/2021 24/09/2021 L1

L2 L3/A
L1

L4/A
BBL VEB/EGO Basisdidactiek Brede Leerzorg V1G051 V1G093

5 27/09/2021 1/10/2021

Info 

diversiteit L2
L5

LIMBO 

intro (?)
L6/A

VW VEB/EGO Verbindend Werken V1G050 V1G094

6 4/10/2021 8/10/2021
L7 L8/A

 Introductie  

Stage (op 

stageplaats) L/A 3 
L9/A

L1
L10/A

PI-DV VEB Praktijkinitiatie didactische Vaardigheden V1G053

7 11/10/2021 15/10/2021 L11 L12/A L4 OV VEB OnderzoeksVaardigheden V1G054

8 18/10/2021 22/10/2021
L13/A inleefstage (L2) L/A 5 L14/A L2/A VZ VEB/EGO Verhoogde Zorg V1G055 V1G095

9 25/10/2021 29/10/2021 L15/A L6 L16 L3 L1 OiS VEB/EGO Onderwijs in de Samenleving V1G052 V1G096

10 1/11/2021 5/11/2021

11 8/11/2021 12/11/2021 E L/A 1 L7 L2

12 15/11/2021 19/11/2021 Maandag / Vrijdag voorzien voor de Vakdidactiek 

13 22/11/2021 26/11/2021 L1
inleefstage 

(L3/A) L8 L2 L4/A L/A 3 Ruimte voor de 1 keuzevak V1G056

14 29/11/2010 3/12/2021 L3 L/A 1 L9 L5 L/A 4 

15 6/12/2021 10/12/2021 L1 inleefstage (L4) L/A 10 L4 L6/A L5 Stages in het werkveld

16 13/12/2021 17/12/2021 L5 L/A 2 0 L11 L6 L6 B
lo

ks
ta

ge
 w

e
rk

ve
ld

DS Diversiteitsstage  V1G059

17 20/12/2021 24/12/2021 L7 L12 L8 L/A 7 

18 27/12/2021 31/12/2021 V1G060

19 3/01/2022 7/01/2022 V1G061

20 10/01/2022 14/01/2022 E V1G026

21 17/01/2022 21/01/2022 L9 inloopstage (L1)
inloopstage 

(L2) L10 L2 L/A 2 introductiedagen werkveld 16.30-19.30 (Zie DC moduleplan)

22 24/01/2022 28/01/2022 L11 E/A 3 L8 L12 L7A L13??

23 31/01/2022 4/02/2022

24 7/02/2022 11/02/2022 inloopstage Legende gebruikte afkortingen

25 14/02/2022 18/02/2022
inloopstage

inloopstage 

(L3) -

supervisie L/E contactmoment waarin een evaluatie-en lesmoment is (iedereen aanwezig)

26 21/02/2022 25/02/2022 E/A 9 E/A 9

integratie-

stage (L1)
E/A evaluatie voor een deel van de groep

krokus 27 28/02/2022 4/03/2022 L contactmoment (iedereen aanwezig)

28 7/03/2022 11/03/2022 L8/E E/A 3 E/A L9/E L10/E
inloopstage 

(L4/A) E evaluatie (theoretisch examen/stationsproef/mondeling examen ...)

29 14/03/2022 18/03/2022 L3 - S L/A contactmoment of afstand (keuzemogelijkheid)

30 21/03/2022 25/03/2022 integratiestage 

31 28/03/2022 1/04/2022 integratiestage EHBO L1 (K) locatie Kortrijk

32 4/04/2022 8/04/2022

33 11/04/2022 15/04/2022

34 19/04/2022 22/04/2022 integratiestage EHBO L2

35 25/04/2022 29/04/2022
integratiestage 

EHBO E

36 2/05/2022 6/05/2022 Debat? integratiestage Vrije dagen (hemelvaart, Pinkstermaandag...)

37 9/05/2022 13/05/2022
integratiestage 

integratie-stage 

(L)

38 16/05/2022 20/05/2022
integratiestage E/A

39 23/05/2022 27/05/2022 integratiestage E/A 

40 30/05/2022 3/06/2022

41 6/06/2022 10/06/2022

42 13/06/2022 17/06/2022

43 20/06/2022 24/06/2022

44 27/06/2022 29/06/2022

Juli 45 4/07/2022 8/07/2022

integratiestage 

Paasvakantie

integratiestage 

Pinkstermaandag

integratiestage 

integratiestage 

integratiestage 

integratiestage Paasmaandag

integratiestage 

integratiestage integratiestage 

hemelvaart

integratiestage 

integratiestage 

integratiestage 

integratiestage 

5/10/2021 en 

7/12/2021?

Lesvrije week

integratiestage 

integratiestage 

integratiestage 

Dinsdag Woensdag

integratiestage 

integratiestage 

integratiestage 

Deliberatie  +eventuele feedback naar studenten

KERSTVAKANTIE

inloopstage

integratiestage 

integratiestage 

integratiestage 

inloopstage

integratiestage 

integratiestage integratiestage 

integratiestage 

Assessmentgesprekken

vrije dag

integratiestage 

integratiestage 

inleefstage inleefstage

inloopstage

integratiestage 

integratiestage 

inloopstage inloopstage

integratiestage 

integratiestage 

inloopstage

inleefstage inleefstage

Krokusvakantie

Maandag

Kennisma-

kingsdag 

(volledige 

groep)

3
13/09/2021 17/09/2021

Kennisma-

kingsdag 

(nieuwe 

studenten)

Introductieweek

info: onderwijsbevoegdheid, ISP

Vrije dag: opening AJ

VrijdagDonderdag

Lesweek

OPO-CODES

cultuurdag

11/nov

Legende

inleefstage

O
P

O
's

HERFSTVAKANTIE

inleefstage

Inloopstage

Integratiestage

inleef-stage (L1) + toelichting 

stage

mei

Jun

Sept

Okt

Nov

Dec

Feb

Ma

Apr

Jan
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Vrijstellingen

Je kunt een vrijstelling verkrijgen voor een (deel van een) 
opleidingsonderdeel als je beschikt over een eerder verworven 
kwalificatie (EVK) 

Je registreert de aangevraagde vrijstellingen in de toepassing op 
KULoket (aparte applicatie naast het ISP) en verstrekt hierbij alle 
gevraagde documenten (handleiding voorzien).

Info - https://www.vives.be/nl/vrijstellingen

https://www.vives.be/nl/vrijstellingen
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Basis 

didactiek 

en brede

leerzorg

Onderwijs 

in de 

samen-

leving

Verbindend 

werken

Verhoogde 

zorg

Inleef-

stage

Leren in 

maat-

schappelijk

betrokken 

onderwijs: 

OLA EHBO
VKS 6 – niveau professionele bachelor

Logopedie X
Orthopedagogie X X
Pedagogie van het jonge kind 

(Arteveldehogeschool) 

X X

Sociaal werk (maatschappelijk/cultureel 

werk)

X

Sociale readaptatiewetenschappen X X
Toegepaste psychologie: school- en 

pedagogische psychologie

X (VIVES) X X

VKS 7 – niveau master
Logopedie X
Pedagogische wetenschappen 

onderwijskunde; onderwijskunde; master 

educatieve studies

X X X X X

Klinische Orthopedagogiek en Disability

Studies (Ugent) / Orthopedagogiek 

(KULeuven)

X X

Psychologische wetenschappen: 

onderwijspsychologie en 

schoolpsychologie

X X X

Sociaal werk en sociaal beleid X
Kwalificatie EHBO (12 u vorming)< 5 jaar

(+ bachelor Ergo VIVES )< 5 jaar)

x
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Kennismaking
• Kennismaking met medestudenten/lectoren 

• Concrete inhoud van de verschillende OPO’s

• Algemene afspraken 

Praktische informatie
• Individueel studieprogramma (ISP): KU Loket, IS, algemene info Stuvo, bibliotheek, 

kopiekaart... 
→Tijdens de ISP-sessie zal je je eigen ISP kunnen invullen en doorsturen. Vanaf dat 

moment heb je ook toegang tot Toledo.

• Toledo, VIVES-account, VIVES-website, webmail … 

• Aankoop cursussen  - enkel betalen met bancontact, geen cash of VISA

Afspraken stageaanvraag
• Basisprincipes van competentiegericht opleiden

• Inhoud praktijk en stageopdrachten in werkveld 

• Indienen stageaanvraag 

Opstart van de OPO’s

Introductiedagen week van 13 september 2021

Inschrijven voor introductiedagen ET:
Brugge: https://forms.office.com/r/keSw3PzENJ

Kortrijk: https://forms.office.com/r/0wPGGp3wkA

https://forms.office.com/r/keSw3PzENJ
https://forms.office.com/r/0wPGGp3wkA
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Helemaal overtuigd?  Inschrijven zie www.edu-
leraar.be

http://www.edu-leraar.be/
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Inschrijven 

Registratie via https://www.vives.be/nl/inschrijven-bij-vives

1) Vanaf juni: uitnodiging en dan volledig online 
https://www.vives.be/nl/inschrijven-bij-vives

(kies voor bachelor / geen banaba! → zie volgende slide)      

OF
2) Via het loket (studentenadministratie op campus Brugge/Kortrijk)  

 studentenkaart en factuur vast gedeelte (overschrijving)

Studiegelden:

• Recht op studiefinanciering:  https://www.vives.be/student/financiering

• Recht op kinderbijslag indien jonger dan 25 jaar en ingeschreven voor minstens 
27 studiepunten

https://www.vives.be/nl/inschrijven-bij-vives
https://www.vives.be/nl/inschrijven-bij-vives
https://www.vives.be/student/financiering
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Inschrijven via de website

• Inschrijven kan via de website 
www.vives.be/nl/inschrijven-bij-vives.

• Je kiest voor ‘Edu’ (NIET bachelor of banaba!)

• Kies vervolgens je traject (dag-traject *) met de campus 
van je keuze (Kortrijk of Brugge) en klik op de link om je 
in te schrijven.

• Volg je als gegradueerde de opleiding via de VDAB, kies dan
voor dat traject. 

• Na het afronden van de registratie ontvang je een mail met een pdf-document & word je 
geleid naar “start je studie” op de vives website https://www.vives.be/nl/startjestudie/ond

• Bij definitieve inschrijving: bezorg een pasfoto in jpg-formaat, een bewijs van deelname aan 
de instaptoets, een digitale kopie van je identiteitskaart. 

http://www.vives.be/nl/inschrijven-bij-vives
https://www.vives.be/nl/startjestudie/ond
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• Tijdens de introductiedagen wordt jouw ISP vastgelegd. Op basis van 
die studiepunten wordt een tweede factuur gegenereerd die via jouw 
vivesmail wordt bezorgd. 

• Alle communicatie gebeurt vanaf september via vives-mail.

Verdere inschrijfprocedure in september
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En tenslotte … hopelijk word jij binnenkort ook een leraar die bijblijft!

Bij keuze voor lerarenopleiding:

1. Eventueel toelatingsprocedure (taal/diploma) via 
toelating@vives.be

2. Afleggen instaptoets: https://www.vives.be/nl/instaptoets
3. Online registratie
4. Volledig online inschrijven of langskomen voor inschrijving aan 

het loket tijdens de openingsuren 
https://www.vives.be/nl/inschrijven-bij-vives

5. Bij vragen opleidingscheques/ studiefinanciering: contacteer 
studiegelden.kortrijk@vives.be (voor Kortrijk) of 
studiegelden.brugge@vives.be (voor Brugge)

6. Inschrijven introductiesessie bij eenjarig dagtraject – week van 13 
september: zie https://www.vives.be/nl/startjestudie/ond

7. Cursusverkoop in week van 14 september
8. Start lessen 

mailto:toelating@vives.be
https://www.vives.be/nl/instaptoets
https://www.vives.be/nl/inschrijven-bij-vives
mailto:studiegelden.kortrijk@vives.be
mailto:studiegelden.brugge@vives.be
https://www.vives.be/nl/startjestudie/ond
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Verdere hulp nodig?
Trajectbegeleiders: Brugge: dennis.monte@vives.be

Kortrijk: stephanie.vanmarcke@vives.be

Coördinatoren eenjarig traject: Brugge: dennis.monte@vives.be

Kortrijk: ann.adriaenssen@vives.be

https://edu-leraar.be/verkorteducatieve-bachelor/

- Lessenrooster eenjarig dagtraject (nieuw vanaf juni 
2021)

- Brochure verkorte educatieve bachelor SO

- intakeformulier met keuze vakdidactiek  (evt. na contact 
met trajectbegeleider)

mailto:dennis.monte@vives.be
mailto:stephanie.vanmarcke@vives.be
mailto:dennis.monte@vives.be
mailto:ann.adriaenssen@vives.be
https://edu-leraar.be/verkorteducatieve-bachelor/
https://www.edu-leraar.be/verkorte-educatieve-bachelor/wat-houdt-de-opleiding-in-1

