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A C A D E M I E J A A R

LAGER ONDERWIJS

BACHELOR 
ONDERWIJS

2 0 1 8 / 2 0 1 9

TOELATINGSVOORWAARDEN
Je mag starten als je een diploma secundair 
onderwijs hebt en als je aan de niet-bindende 
instaptoetsen hebt deelgenomen. Je motiva-
tie is voor ons belangrijker dan je resultaten 
voor de instaptoets.

STUDIELOOPBAANBEGELEIDING
Via oriënteringsgesprekken aan het begin 
van het academiejaar en intensieve gesprek-
ken met je lectoren verwerf je inzicht in 
zowel je talenten als je groeipunten.

Via studiebegeleiding en begeleide reflectie, 
intervisie en supervisie helpen we je om te 
groeien als leraar, om de juiste keuzes te 
maken en zo het beste uit jezelf te halen.

ACADEMIEJAAR 
Je lessen starten midden september en 
lopen tot eind juni. Je krijgt les op week-
dagen tussen 8u en 18u. Aan het einde van 
elk semester leg je examens af.

CAMPUS
Je volgt les op onze schitterende nieuwe 
campus Spoor Noord in hartje Antwerpen.  
Op deze toplocatie met ultramoderne prak-
tijklokalen en studentenfaciliteiten zal jij je 
snel thuis voelen.

Je vindt op de campus een bibliotheek met 
een uitgebreide collectie vakliteratuur, hand-
boeken en didactisch materiaal.

MODELTRAJECT - JAAR 2   

Onder voorbehoud van wijzigingen.                               
Op www.ap.be vind je de laatste versies.

MODELTRAJECT - JAAR 3 

Onder voorbehoud van wijzigingen.                               
Op www.ap.be vind je de laatste versies.

L A G E R  O N D E R W I J S  S E M E S T E R 1 2 JAARVAK

OPLEIDINGSONDERDELEN    STUDIEPUNTEN

Communicatieve vaardigheden 3 3

Taal in zicht 3 6

Wiskunde: meetkunde, vormleer 3 3

Wereldoriëntatie: maatschappij en 

techniek 3 
6

Beweging en gezondheid 3 3

De kunst(enaar) in het kind 3 3

Leerkrachtig 3 3

Schoolbeleid 4 3

De wereld ontdekken: werken in thema’s 4 3

De muze in de wereld 4 3

Over het muurtje kijken 4 3

Denken in kwadraat 4 3

Begeleide beroepspraktijk projecten 4 6

Begeleide beroepspraktijk 3-4 12

TOTAAL 27 21 12

L A G E R  O N D E R W I J S  S E M E S T E R 1 2 JAARVAK

OPLEIDINGSONDERDELEN    STUDIEPUNTEN

Eerste leerjaar 5 6

Krachtige leeromgeving 5 3

Inspelen op verschillen 5 6

Brede school 5 3 3

Inspelen op verschillen 6 3

Keuzetraject onderwijs in de wereld

Onderwijs en maatschappij 5 3

Internationaal inleefproject 6 3

Krachtige leeromgeving 6 3

Keuzetraject niet-confessionele zedenleer

Vrijzinnig humanisme 5 3

Ethiek en wereldburgerschap 6 3

Morele opvoeding 6 3

Professionele bachelorproef 5-6  9

Begeleide beroepspraktijk 5-6 21

TOTAAL 21 9 30

ALG
EM

ENE
 INF

O INFOMOMENTEN 
Openlesdagen
Ontdek hoe het er écht aan toegaat bij AP Hogeschool.
Data, meer info en inschrijvingen op 
www.ap.be/openlesdagen

Infodagen
Zaterdag 10 maart 2018 van 10u tot 17u
Zaterdag 21 april 2018 van 10u tot 17u
campus Spoor Noord, Antwerpen

Infoavonden
Woensdag 27 juni 2018 van 16u tot 19u
Donderdag 6 september 2018 van 17u tot 20u 
campus Spoor Noord, Antwerpen

Voor meer informatie over de infomomenten surf je 
naar www.ap.be/infomomenten.

INSCHRIJVEN
Je inschrijving gebeurt in twee stappen: 
• Eerst vul je het online inschrijvingsformulier in op  
 inschrijven.ap.be. Dat kan vanaf 10 maart 2018.
• Vervolgens kom je langs op het studentensecreta-

riaat van campus Spoor Noord en vervolledig je je 
dossier. Dat kan vanaf 2è juni 2018.  

Kijk op www.ap.be/inschrijven voor meer informatie.

MEER WETEN OVER DE OPLEIDING EN INSCHRIJVING
W  www.ap.be/lager-onderwijs                   
E  OT@ap.be                                         
T  +32 3 220 54 70

NIEUWE CAMPUS

of



A C A D E M I E J A A R 2 0 1 8 / 2 0 1 9

Je afsluitende stage is nog intenser. Dan neem je de 
klas en alle taken van een leerkracht lager onderwijs 
helemaal zelfstandig over gedurende zeven weken. 
Natuurlijk bespreek je al die stages achteraf met je 
klasmentor en met je stagebegeleider en reflecteer 
je over je eigen werk. Je zal versteld staan van hoe je 
gaandeweg groeit en vorderingen maakt voor de klas. 

En ten slotte is lager onderwijs de opleiding voor jou 
omdat de scholen altijd op zoek zijn naar bekwame, 
enthousiaste leerkrachten. Elk jaar zijn er meer 
leerlingen en dus meer vacatures voor jou. Vooral in 
Antwerpen kampen de scholen met een tekort aan 
leerkrachten lager onderwijs. Je bent dus meer dan 
ooit verzekerd van een job.

LAGER ONDERWIJS IS DÉ OPLEIDING VOOR JOU ...
Omdat jij graag werkt met kinderen en geniet van de 
verwondering op hun gezichten als ze samen met jou 
iets nieuws ontdekken. Je wil kinderen zien glunderen 
als ze een moeilijke taak tot een goed einde brengen. 
En je kijkt ernaar uit om hen te helpen een reuzen-
sprong te maken in hun ontwikkeling.

Omdat wij begaan zijn met jouw groei. Je krijgt les 
in kleine klasgroepen en je ervaringen in de praktijk, 
zoals de stage, volg je in leergroepen van een tiental 
studenten. Zo is er heel veel tijd voor persoonlijke be-
geleiding. Je lectoren zijn ook altijd aanspreekbaar en 
beschikbaar voor een goed gesprek. Ook onze studie-
loopbaancoaches bieden graag een luisterend oor. 

Omdat je opleiding je perfect voorbereidt op het echte 
leven als juf of meester van een klas in de lagere 
school. Je oefent in de les specifieke lestechnieken en 
je maakt korte proeflesjes voor je medestudenten. Je 
loopt geregeld stage in de lagere school. Zo pas je alle 
pedagogische theorie meteen toe in de praktijk. 

Omdat jij bereid bent je te verdiepen in de leer-
inhouden van de verschillende vakken zoals wiskunde, 
wereldoriëntatie, taal en muzische vorming. Je leert 
nooit alleen de leerstof, je ontdekt ook telkens hoe je 
die het best kunt aanleren aan je leerlingen.

Omdat wij je stimuleren om thematisch en project-
matig te werken. Want je kinderen vinden het straks 
natuurlijk véél interessanter om rekenen en taal te 
krijgen in de context van een boeiend natuurthema. 
Daarom leren we je hoe je leerstof in geïntegreerde 
thema’s giet en zo creatieve lessen maakt voor je klas.

Omdat je opleiding je voorbereidt op een directe 
tewerkstelling in het onderwijs sturen we jou zo vaak 
mogelijk naar de lagere school. Je gaat eerst kijken en 
observeren, en geeft aan het einde van het eerste jaar 
al je eerste lessen. In je tweede jaar loop je eerst stage 
in het derde of vierde leerjaar en daarna in de derde 
graad. In je laatste jaar start je met een uitdagende 
stage in het eerste leerjaar en maak je kennis met het 
buitengewoon onderwijs.

LAGER ONDERWIJS

BACHELOR ONDERWIJS

Je ideale opleiding kiezen uit 
het ruime aanbod aan onze 
hogeschool is niet gemakkelijk. 
Waarop moet je letten?                
De vakken? De lectoren?             
De beroepswegen? Deze 
brochure helpt je alvast om een 
beter zicht te krijgen op onze 
opleiding lager onderwijs. 

Wil je meer weten? Neem dan 
zeker een kijkje op www.ap.be of 
mail naar OT@ap.be.

MODELTRAJECT - JAAR 1

Onder voorbehoud van wijzigingen.                               
Op www.ap.be vind je de laatste versies.

L A G E R  O N D E R W I J S  S E M E S T E R 1 2 JAARVAK

OPLEIDINGSONDERDELEN    STUDIEPUNTEN

Toolkit 1 3

Sociaal en cultureel traject 1-2 3

Taal bouwstenen 1 3

Wiskunde: getallen en gecijferdheid 1 3

Wereldoriëntatie: natuur, tijd en ruimte 1 3

Beweging en gezondheid 1 3

De muze in jou 1 3

Didactisch werken 1 3

Het kind in de lagere school 1 3

Toolkit 2 3

Let op, letters 2 3

Didactiek Frans als vreemde taal 2 3

Wiskunde: meten en gecijferdheid 2 3

Wereldoriëntatie: natuur, tijd en ruimte 2 3

De muze in het kind 2 3

Voorbereid in de klas 2 3

De leraar als coach 2 3

Begeleide beroepspraktijk 1-2 9

TOTAAL 27 24 9
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E Je volgt les op de nieuwe campus Spoor Noord

D E PA R T E M E N T  O N D E R W I J S  E N  T R A I N I N G 
NOORDERPLAATS  2

2000  ANTWERPEN

T   +32  3  220  54  70

VOLG ONS  
www.ap.be

APHogeschool

@AP_Hogeschool

APHogeschool
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DEPARTEMENT 
ONDERWIJS EN TRAINING 

Vanaf begin 
2018 kan je met de 
tram naar Campus 

Spoor Noord. Kijk op 
www.Noorderlijn.be 

voor meer info.


