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WORD LERAAR AAN HOWEST 

Het onderwijs verandert elke dag. Binnen het verkort traject 

educatieve bachelor lager onderwijs focussen we op kennis, 

vaardigheden en attitudes die je als leerkracht  nodig hebt om 

les te geven aan diverse groepen leerlingen uit het lager 

onderwijs. We zetten in op het innovatief ontwikkelen van een 

krachtige leeromgeving. 

 

Figuur 1. Sfeerbeeld 

 

HOE KIES IK DE JUISTE LERARENOPLEIDING? 

Voor de educatieve bachelor in het lager onderwijs hebben we 

twee verkorte trajecten in de aanbieding. In de hiernavolgende 

beslissingsboom kan je alvast nagaan welk traject je kan volgen 

op basis van jouw eerder behaalde diploma’s. 

 

Figuur 2. Beslissingsboom school of education 
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VOOR WIE? 

STUDIEDUUR OP BASIS VAN VOOROPLEIDING 

Heb je reeds een bachelor- of masterdiploma op zak én voel je de nood om een bijdrage te kunnen leveren 

aan de ontwikkeling van het lagere schoolkind? Wil je het onderwijs van de toekomst mee vormgeven én 

een leerkracht met impact worden? Dan ben je bij ons aan het juiste adres.  

• Beschik je nog niet over een pedagogische bekwaamheid? In 100 studiepunten (twee jaar) kan je 

toch jouw droom, om voor de klas te staan, waarmaken. 

• Volgde je al een educatieve bacheloropleiding? Dan behaal je het bijkomend diploma lager 

onderwijs behalen in 60 studiepunten (één jaar). 

Beide trajecten worden ingedeeld in drie onderdelen: didactische knowhow, leergebiedgebonden theorie 

en stage & reflectie. 

 
KIND & LEREN 

Didactische knowhow 

 
LEERGEBIEDEN 

Leergebiedgebonden theorie 

 
PRAKTIJK 

Stage & reflectie 

Figuur 3. Pijlers van de opleiding 

Onze standaardtrajecten kan je steeds  op eigen tempo volgen. We werken samen een traject op maat uit 

om de combinatie met werk/gezin te optimaliseren en je kans op slagen te vergroten. 

WELKE OPLEIDINGSONDERDELEN VOLG JE? 

 

Figuur 4. Sfeerbeeld  

Een overzicht van alle opleidingen, vind je via 

onderstaande link: 

http://app.howest.be/bamaflex/ectssearch.aspx 

Je vindt er per opleiding een lijst van alle 

opleidingsonderdelen met bijhorende studiefiche 

(ECTS-fiche). 

Figuur 5. Opleidingszoeker Howest 

http://app.howest.be/bamaflex/ectssearch.aspx
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Tijdens de opleiding leren we hoe je complexe inhouden kan vertalen naar leerlingen lager onderwijs. We 

oefenen pedagogisch-didactische, communicatieve en sociale vaardigheden in via innovatieve 

onderwijsmethodes. We maken je eveneens vaardig met enkele educatieve digitale tools. 

De opleiding bestaat uit drie pijlers. ‘Kind en leren’ draait rond het verwerven van didactische competenties 

om een krachtige leeromgeving te ontwerpen voor je leerlingen, met oog voor diversiteit in jouw klasgroep. 

In de tweede pijler ‘leergebieden’ gaat alle aandacht naar de leerinhouden die je uiteindelijk moet vertalen 

naar de kinderen. Ten slotte is er de pijler ‘praktijk’, waarin je zelf voor de klas staat, taken opneemt in een 

school en je vanuit een reflectieve houding leert te professionaliseren.  

Figuur 6. Opleidingsprogramma’s voor mensen met een bacheloropleiding met (rechts) of zonder (links) pedagogische 
bekwaamheid 

Tijdens de verschillende stages kom je in contact met de reële school- en 

klascontexten. Je voert verschillende opdrachten uit: observeren, 

participeren, les geven, mesotaken… De invulling van de opdrachten 

verschilt naargelang de stagemodule. Je gaat (per semester) telkens zelf op 

zoek naar één of meerdere geschikte stagescho(o)len.  

De lectoren hebben een brede kennis over de verschillende 

onderwijscontexten en gaan mee met jou aan de slag in een motiverende 

leeromgeving. We creëren samen met jou een positief klimaat waarin je als 

student en persoon gerespecteerd wordt. Het uiteindelijke doel is jou op te 

leiden tot een breed inzetbare leerkracht die stevig in zijn schoenen staat 

en zijn kennis op een uitdagende en creatieve manier  overbrengt. 

 

 
Figuur 7. Sfeerbeeld stage 
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OPLEIDINGSTRAJECTEN 

We bieden een modulair programma aan, waardoor het mogelijk wordt zelf te bepalen hoe je de opleiding 

zal afwerken.  

Je kan kiezen tussen:  

• Het modeltraject 

• Het volledig gepersonaliseerde traject 

• Het traject leraar-in-opleiding (LIO-traject, indien al lesopdracht) 

Wil je de opleiding combineren met werk en heb je maar beperkte tijd om naar de les te komen, opdrachten 

te maken en te studeren, stage in te plannen, … dan raden we je aan om ongeveer 15 studiepunten per 

semester op te nemen en een volledig gepersonaliseerd traject vorm te geven. De opleiding duurt dan iets 

langer, maar je geeft jezelf alle vrijheid om te studeren. Ben je momenteel niet aan het werk, dan kan je 

voltijds studeren. Als werkzoekende informeer je best ook eens bij de VDAB of je de opleiding met een 

VDAB-contract kan volgen. Er is een lerarentekort en daardoor is leerkracht lager onderwijs een 

knelpuntberoep en kan je financiële tussenkomst (betaling inschrijvingsgeld, vervoer, …) van de VDAB 

krijgen als je voldoet aan de voorwaarden.  

De opleidingsonderdelen worden in afstand gevolgd. Dat 

betekent dat je de leerstof voor een deel zelfstandig 

verwerkt. We bieden deze opleidingsonderdelen blended 

aan, waardoor het pad samen met jou bewandelen. Je 

doorloopt leerpaden, volgt online monitoraten en maakt 

opdrachten om de leerstof te verwerken. Na afloop van het 

opleidingsonderdeel volgen de examens. Je krijgt 

ondersteuning en feedback van de lector aan de hand van 

online monitoraten. 

Figuur 8. Sfeerbeeld digitale afstandslessen 

Ben je al aan de slag in een school als leerkracht? Dan is het Leraar-in-opleiding (LIO)-traject iets voor jou! 

Je volgt een traject waarbij je wat je in de opleiding ziet, meteen kan toepassen in de eigen klas. Aan dit 

traject zijn wel een aantal voorwaarden verbonden: je moet minstens een schooljaar aangesteld zijn én 

minimum een halftijdse lesopdracht hebben.  

De theoretische opleidingsonderdelen zijn inhoudelijk identiek aan de andere trajecten. Het is echter zo dat 

er vooral opdrachtgestuurd gewerkt wordt. Het is de bedoeling dat je de inhouden die aangeboden worden, 

direct uitprobeert in jouw werkcontext. Het aantal schriftelijk en/of mondelinge examens blijft in dit traject 

eerder beperkt. Om een optimale begeleiding te kunnen voorzien, kom je elk semester een aantal keer op 

intervisie bij je LIO-begeleider. 

Kom je in aanmerking voor het LIO-traject, neem dan contact op met kenneth.devos@howest.be. 

  

mailto:kenneth.devos@howest.be
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ACADEMISCHE KALENDER 

Elk semester bestaat ongeveer uit twaalf lesweken die variabel ingevuld worden. Doorheen die lesweken 

worden lessen afwisselend ’s avonds en/of op woensdagnamiddag ingepland. Elk opleidingsonderdeel 

wordt tijdens de eerste twee weken van het academiejaar opgestart. Gemiddeld gezien voorzien we voor 

elk opleidingsonderdeel één contactuur per studiepunt. Hierop maken we een uitzondering voor een aantal 

modules uit de pijler leergebieden (cf. Frans, wetenschappen & techniek, vital schools én muzisch 

experimenteren). Een aantal modules hebben na zes weken alle contactmomenten gehad en organiseren 

een evaluatiemoment.  Je krijgt de vrijheid om te bepalen of je na zes weken reeds een aantal examens 

aflegt of ze allemaal na twaalf weken aflegt. We bieden deze optie aan zodat je deadlines kan spreiden.  

Bij de start van elk semester wordt steeds een concrete, vaste planning opgesteld. Hieronder vind je alvast 

een concrete uitwerking van de structuur binnen semester 1. 

lesweken 
dagen ma di woe do vrij za zo 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14      
 
 

  

15        

16        

Tabel 1. uitgewerkt voorbeeld semester 1 

Legende: 

 Lesactiviteit gepland op woensdagnamiddag 

 Lesactiviteit gepland op twee avonden 

 Lesactiviteit gepland op twee avonden én woensdagnamiddag 

 Verwerkingsperiode 

 blok en/of examenperiode 
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VRIJSTELLINGEN 

Je kan vrijstellingen aanvragen. Er bestaan twee manieren 

om vrijstellingen aan te vragen:  

EVK (Eerder Verworven Kwalificaties): je vraagt vrijstellingen 

aan op basis van je hoger onderwijs diploma. Hierbij bekijken 

we aantal studiepunten en inhoud van het vak. Komen die 

overeen dan krijg je een vrijstelling. Om een vrijstelling op 

basis van EVK aan te vragen, volstaat een kopie van je 

diploma/creditbewijs en puntenlijst + ECTS-fiche van het vak.  

EVC (Eerder Verworven Competenties): je vraagt vrijstellingen aan op basis van je (werk)ervaring. Hiervoor 

moet je een uitgebreid dossier opmaken. Meer informatie vind je via deze link:  

https://www.howest.be/nl/studeren/inschrijven-en-info/studiecontract#Vrijstellingen-via-EVC-en-EVK 

Vrijstellingen worden aangevraagd voor ofwel de volledige opleiding ofwel per academiejaar. Vrijstellingen 

kun je online aanvragen bij de webregistratie (zie verder). Contacteer zeker ook je trajectbegeleider. 

Een vrijstellingsdossier wordt samengesteld uit:  

- Rapporten uit vorige opleidingen/eerder behaalde diploma’s/creditbewijzen/attesten. 

- Studiefiches/inhouden van de gevolgde opleidingen 

- Indien nodig wordt ook cursusmateriaal opgevraagd. 

Er kunnen geen vrijstellingen aangevraagd worden op basis van opleidingsonderdelen uit het secundair 

onderwijs.  

 

TRAJECTBEGELEIDING 

• kenneth.devos@howest.be: coördinator verkorte bacheloropleidingen lager onderwijs. 

Ook tijdens de opleiding kan je steeds terecht bij de trajectbegeleider. Wil je het traject aanpassen, wil je 

wat minder vakken opnemen, wil je overstappen naar een LIO-traject, … elke situatie wordt individueel 

bekeken en aangepast waar nodig.  

 

https://www.howest.be/nl/studeren/inschrijven-en-info/studiecontract#Vrijstellingen-via-EVC-en-EVK
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ONZE TROEVEN 

 
• Flexibel en modulair: Deze opleiding laat je toe studeren te combineren met werk en gezin, 

aangezien je een traject op maat kan uitstippelen.  

• LIO-traject voor wie al leerkracht is 

• Variatie aan werkvormen: Veel meer dan lange hoorcolleges gaan we voor praktische aanpak en 

activerende werkvormen… Zo krijg je de vaardigheden zelf onder de knie. 

• Afstandsonderwijs en blended leren: De verschillende opleidingsonderdelen worden maximaal 

digitaal ondersteund. 

• Begeleiding tijdens de opleiding: We werken in kleine groepen, zodat interactie en individuele 

opvolging verzekerd zijn. 

• Stage vanaf het eerste semester: Je observeert lessen, reflecteert via microteaching wat goed ging 

en leert hoe je een les pedagogisch-didactisch onderbouwt. 

• Theorie wordt praktijk: Uiteraard komt er theorie aan te pas, maar die wordt meteen toegepast in 

de praktijk. 

• Focus op digitale onderwijstools: We zetten in op het leren gebruiken van didactische 

onderwijstools. We willen de mindset van beginnende leerkrachten hierin verder vormgeven. 

• Stapsgewijs leren aanleren: Je krijgt tijd en ruimte om te experimenteren met lesgeven. We 

bouwen stap voor stap op, zo kan je met succes aan de stages beginnen. 

• Focus op taalvaardigheid: Communicatie met leerlingen, ouders en collega’s is heel belangrijk. 

Tijdens de opleiding werken we hieraan, zodat je voorbereid en zelfzeker als leerkracht kan starten. 
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WAAR KOM JE LATER TERECHT? 

HET WERKVELD 

Als bachelor lager onderwijs kan je aan de slag als leerkracht in het 
gewoon, buitengewoon of methodeonderwijs – en dat, dankzij de 
brede focus van onze opleiding, in alle onderwijsnetten. 

Ook een job als zorgleerkracht behoort tot de carrièremogelijkheden, 
net als een uitdagende job binnen culturele en educatieve centra. 

Kortom, heel wat professionele kansen! 

Wil je ook lesgeven in een katholieke school? Neem dan optioneel de 
modules zingeving (12 SP) op om je mandaat RKG te behalen. 

Figuur 9. Werken in verschillende 
onderwijskoepels 

VERDER STUDEREN? 

Wat dacht je van een bijkomend diploma bachelor kleuteronderwijs via een verkort traject van één jaar (in 
afstandsonderwijs)? Of een bachelor secundair onderwijs via een traject op maat? Dat kan perfect! Verder 
biedt Howest verschillende bacheloropleidingen en postgraduaten aan waarmee je je expertise merkbaar 
verruimt. 

Heb je een diploma bachelor onderwijs en volgde je de module(s) zingeving niet-confessionele zedenleer? 
Dan kom je in aanmerking voor een verkort traject postgraduaat Niet-confessionele Zedenleer, waarmee je 
NCZ-attest kan behalen. 

Wil je weten welke bachelor-, master- en vervolgopleidingen naadloos aansluiten bij jouw diploma? Neem 
dan contact op met onze opleidingsmanager via wouter.van.hoorne@howest.be.  

 

STUDENTENVOORZIENINGEN 

Bij de dienst Studentenvoorzieningen (STUVO) kan je voor heel wat zaken terecht. Praktische vragen, zoals 

studiefinanciering, maar ook psycho-sociale ondersteuning wordt voorzien. Is studeren lang geleden, weet 

je niet meer hoe je het moet aanpakken, heb je een leerstoornis… STUVO helpt je graag op weg.  

Meer info: https://www.howest.be/nl/studeren/studentenvoorzieningen 

KOSTPRIJS  

De tarieven liggen vast en zijn voor alle hogescholen en universiteiten dezelfde.  

Bij inschrijving betaal je het vast gedeelte voor het volledige academiejaar + het bedrag voor het aantal 

studiepunten dat je opneemt. De kostprijs van de opleiding zal dus variëren als je een deeltijds of voltijds 

traject opneemt.  

Kijk zeker na of je in aanmerking komt voor een studiebeurs. Studiebeurzen zijn afhankelijk van je inkomen 

en gezinssituatie. Iedereen kan dus een aanvraag doen. Je kan hiervoor terecht bij: 

mailto:wouter.van.hoorne@howest.be
https://www.howest.be/nl/studeren/studentenvoorzieningen
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https://www.howest.be/nl/studeren/studentenvoorzieningen/psycho-sociale-

ondersteuning#Studiefinanciering 

Hieronder vind je de categorieën. Heb je beslist hoeveel studiepunten je zal opnemen, dan bekijken wij 

voor jou de kostprijs van het traject.  

Diploma- en creditcontracten  

  vast gedeelte 
variabel gedeelte   

(per sp dat je opneemt) 

Niet-beurstariefstudent € 253,60 € 12,10 

Bijna-beurstariefstudent € 253,60 € 4,40 

Beurstariefstudent € 115,80 € 0,00 

 

Je betaalt ook een forfaitaire kost voor de leermiddelen.  De extra studiekost bedraagt 70 euro voor een 

traject van 30 studiepunten, 100 euro voor een traject groter dan 30 studiepunten. Deze kost omvat:   

• ISIC internationale studentenkaart met tal van voordelen; 

• kopie- en drukkosten van diverse infobundels voor o.a. kick-offweek, studiebezoeken, international 

days, jobhappening, afstudeerbeurs 

• gebruik multimedialokalen en studio’s en uitleenmogelijkheid van multimedia-apparatuur  

• IT-ondersteuning door ICT-helpdesk en onbeperkt verbruik van elektriciteit voor het opladen van 

mobiele apparaten 

• niet-afzonderlijk doorgerekend verbruiksmateriaal voor stage 

• auteursrechten (Reprobel) 

• gebruik elektronische databanken mediatheek, intra-mediatheek verkeer 

• Softwarepakket Basis met spSS producten, Microsoft Office (via Microsoft Campus Overeenkomst van 

Howest), Microsoft Visual Studio en andere developer tools (Imagine (Dreamspark) via Microsoft 

Campus Overeenkomst van Howest), Mathematica, E4Progress Office training, Software Nederlandse 

Spelling (Plantyn), Digitale Woordentrainer (Die Keure), Siemens NX, McAfee Antivirus… 

 

De opleiding is erkend dus je kan educatief verlof aanvragen. Je werkgever moet dit toestaan. Meer info 

vind je hier: https://www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof 

 

REGISTREREN EN INSCHRIJVEN VOOR DE OPLEIDING 

REGISTREREN 

Stap 1 - Voorinschrijving 

De online registratie zorgt ervoor dat je definitieve inschrijving vlotter verloopt. Registeren doe je aan de 

hand van je ID. Er wordt ook gevraagd om je hoogst behaalde diploma toe te voegen. 

Wil je graag starten, registreer je dan alvast online. 

Dit kan via deze link: https://webreg.howest.be/ 

DEFINITIEF INSCHRIJVEN 

Stap 2 - Definitieve inschrijving.  

Nadat je online geregistreerd bent, ken de trajectbegeleider jou definitief inschrijven.  

https://www.howest.be/nl/studeren/studentenvoorzieningen/psycho-sociale-ondersteuning#Studiefinanciering
https://www.howest.be/nl/studeren/studentenvoorzieningen/psycho-sociale-ondersteuning#Studiefinanciering
https://www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof
https://webreg.howest.be/
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De trajectbegeleider stelt samen met jou je studieprogramma samen en voert het in. Daarna wordt je 

dossier verwerkt en gecontroleerd door Howest. Uiteindelijk wordt je contract en de vraag tot betaling van 

het studiegeld en extra studiekost elektronisch bezorgd.  

FAQ 

1. Kan ik de opleiding volgen?  

Heb je (binnenkort) een bachelor- of masterdiploma, dan kan je de opleiding starten.    

2. Welke vakken zal ik moeten volgen in de opleiding?  

De opleiding is een mix van theorie en praktijk in een krachtige leeromgeving.    

3. Combinatie werk en gezin?  

We maken hiervoor samen met jou een traject op maat.   

5. Ik geef al les in het lager onderwijs, moet ik dan ook stage doen?  

Voor wie al lesgeeft is het Leraar-in-Opleiding (LIO) de beste keuze. We stellen dan een flexibel 

studieprogramma op maat op. Start je met de opleiding en vind je ondertussen werk in het 

onderwijs, dan kan je traject aangepast worden naar een LIO-traject.     

7. Wanneer en waar starten? Meer weten?  

Je kan starten aan onze opleiding in september, maar kan ook instromen in februari Om je 

programma vorm te geven, maak een afspraak met je de trajectbegeleider.  



 

 

 

 


