NA JE OPLEIDING

WAT IS EEN GRADUAAT?

HOE ZIET JE ACADEMIEJAAR ERUIT?

Meteen aan de slag

Wanneer heb ik les?

CAMPUS SPOOR NOORD

Onze partnerscholen van het secundair onderwijs
staan te springen om een enthousiaste en gedreven
praktijkleraar binnen te halen. Je kan daarnaast
ook terecht in het buitengewoon onderwijs, het
volwassenenonderwijs, in beroepsopleidingen
verzorgd door Syntra of VDAB of als lesgever in
bedrijven.

Heb jij al gehoord van een graduaatsopleiding? Of doet
de voorganger HBO5 - Hoger BeroepsOnderwijs niveau
5 - misschien een belletje rinkelen? Deze opleidingen
in het hoger onderwijs bevinden zich tussen het niveau
vier van het secundair onderwijs en niveau zes van
de professionele bachelors. Graduaten stomen je
klaar om een specifiek beroep uit te oefenen en leiden
al in twee jaar naar een diploma hoger onderwijs.
Misschien wel ideaal voor jou?

N O O R D E R P L A AT S 2
2000 ANTWERPEN

CAMPUS BLAIRON
STEENWEG OP GIERLE 100
2300 TURNHOUT

De lerarenopleiding is uiteraard op het onderwijs
gericht, maar wie een diploma van leraar heeft, heeft
ook een streepje voor bij leidinggevende functies in de
bedrijfs- of dienstensector.

CAMPUS DODOENS
L E O P O L D S T R A AT 4 2
2800 MECHELEN

VOLG ONS
www.ap.be
APHogeschool
@AP_Hogeschool
APHogeschool

Instapvoorwaarden
Je bent in het bezit van een diploma of getuigschrift
secundair onderwijs en je kan minstens drie
jaar werkervaring in je vakgebied aantonen. Je
werkervaring bepaalt ook welk(e) vak(ken) je mag
geven.

De kortere duur is een van de verschillen met een
bachelor. Daarnaast ligt er bij een graduaat een
nog sterkere focus op praktijk en ‘leren doen’.
Zo spendeer je een derde van je programma aan
werkplekleren. Een graduaatsopleiding is ook
een makkelijkere opstap naar een geslaagde
studiecarrière. De leerstof wordt in kleinere
hoeveelheden aangeboden. En omdat praktijkervaring
de bovenhand heeft, ligt er meer nadruk op
‘inoefenen’. Ook wie in het middelbaar niet echt
heeft leren studeren, kan via een graduaat het hoger
onderwijs instappen.

Meer info vind je op de website van Onderwijs Vlaanderen
(www.ond.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen).

Met je diploma hoger onderwijs van ‘gegradueerde’ op
zak heb je de keuze: onmiddellijk de arbeidsmarkt op
of doorstromen naar een professionele bachelor.

Waar kan je les geven?

Lees er alles over op www.ap.be/bachelorofgraduaat

Met een lerarendiploma van AP hogeschool kan
je terecht in alle onderwijsnetten (provinciaal en
stedelijk onderwijs, gemeenschapsonderwijs en
katholiek onderwijs).

Een academiejaar bestaat uit twee semesters. Je lessen starten midden september en lopen tot eind juni.
Je kan de opleiding overdag of ’s avonds volgen.

Hoelang duurt de opleiding?
De educatieve graduaatsopleiding Secundair Onderwijs
omvat 90 studiepunten. Volg je het modeltraject in
dagonderwijs, dan behaal je het graduaatsdiploma na
1,5 jaar. Volg je de opleiding liever in avondonderwijs
of neem je graag wat meer tijd, dan kan je de opleiding
over een langere periode spreiden.

Aangepaste trajecten
Is voltijds studeren voor jou niet evident, dan kan je
kiezen voor een aangepast traject. Voor elke opleiding
staat een trajectbegeleider klaar om samen met jou de
verschillende opties te bekijken.

TIP

Heb je al een verwant diploma of certificaat of
relevante praktijkervaring? Laat je dan adviseren
over de EVC/EVK-procedures om na te gaan of je
vrijstellingen kan krijgen.

TIP

Ben je werkzoekend? Kijk dan zeker even na of de
opleiding in aanmerking komt voor het onderwijskwalificerend opleidingstraject van VDAB.

ALGEMENE INFO

Je kan de verkorte Educatieve
Bacheloropleiding voor het Secundair
Onderwijs volgen op drie campussen

V.U. Pascale De Groote, Lange Nieuwstraat 101, B-2000 Antwerpen - onder voorbehoud van wijzigingen.
AP Hogeschool maakt deel uit van de Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen

LOCATIE

ACADEMIEJAAR

TOELATINSGVOORWAARDEN
Je kan een graduaat starten met een diploma
van het secundair onderwijs, maar ook met een
studiegetuigschrift van het 2e leerjaar van de 3e
graad secundair onderwijs (dat minstens drie jaar
behaald is). Heb je niet de juiste studiebewijzen en
ben je 18 jaar? Dan kan je starten nadat je slaagt
voor een toelatingsproef.
Lees meer op www.ap.be/toelatingsvoorwaarden

INSCHRIJVEN
Je inschrijving gebeurt in twee stappen:
• Eerst vul je het online inschrijvingsformulier in op
inschrijven.ap.be
• Vervolgens vervolledig je jouw dossier op het
studentensecretariaat.
Kijk op www.ap.be/inschrijven voor meer informatie.

INFOMOMENTEN
Bij AP openen we meermaals per jaar
de deuren zodat jij onze opleidingen,
campussen, lectoren en studenten van
binnenuit kan leren kennen. Alle praktische
details die bij het studeren komen kijken,
zoals studiegeld, diploma’s, inschrijvingen,
studiebegeleiding... komen ook aan bod.
Meer informatie op
www.ap.be/infomomenten

MEER WETEN?

EDUCATIEVE
GRADUAATSOPLEIDING

SECUNDAIR
ONDERWIJS

W www.ap.be/graduaat/secundair-onderwijs
E ot@ap.be
T +32 3 220 54 70
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EDUCATIEVE GRADUAATSOPLEIDING

SECUNDAIR ONDERWIJS

IETS VOOR JOU?

wordende maatschappij kunnen kijken.

ONZE TROEVEN

Voel jij je geroepen om goede vragen te stellen,
mooie ideeën te laten ontwikkelen, mensen samen
te laten werken en leren ? Heb je minimaal 3 jaar
praktijkervaring in het werkveld en een passie voor
je vak die je graag met anderen wil delen? Dan is een
opleiding tot (praktijk)leraar iets voor jou!

Leerkracht zijn staat centraal

Op maat

Leren doe je natuurlijk vooral door te doen. Vanaf
het eerste semester leer je van en werk je samen
met je toekomstige collega’s. Nadat je voldoende
ruimte hebt gekregen om kennis te maken met het
klas- en schoolgebeuren, bieden we je kansen om
te participeren en zelf lesmomenten uit te werken.
Je kan steeds rekenen op de ondersteuning van
schoolmentoren en begeleidende lectoren vanuit de
hogeschool

Bij ons sta jij centraal. Jouw motivatie en inzet zijn de
drijfveren achter een flexibel studieprogramma dat je
zowel overdag als ’s avonds en in functie van je eigen
situatie snel of gespreid kan volgen. Wij bieden je van
bij de start van je opleiding een optimale coaching en
begeleiding.

De praktijk kan je in functie van je eigen situatie op
verschillende manieren invullen:

Leren van en met elkaar

WAT LEER JE?
Ben je op zoek naar een
opleiding boordevol praktijk die
je klaarstoomt om een beroep
uit te oefenen? Wil je verder
studeren en een diploma hoger
onderwijs behalen, maar is
een bacheloropleiding niet
helemaal wat je zoekt? Dan is
een graduaatsopleiding bij AP
iets voor jou!

2019/2020

Je vakkennis en -ervaring heb je al verworven. het
accent in deze lerarenopleiding ligt dan ook op
het leraarschap, leren hoe je die vakkennis op een
inspirerende en doeltreffende manier aan jongeren
kan overdragen. Je communicatieskills worden
verder aangescherpt en je krijgt inzicht in het brede
onderwijswerkveld.
Bij AP ligt de nadruk ook op de diversiteit en de
verscheidenheid van de job als leerkracht. Door de
vele uren die je met je leerlingen in het praktijklokaal
doorbrengt, ben je immers ook een opvoeder,
luisterend oor, vriend en voorbeeld.
Je moet als leerkracht heel erg flexibel zijn en met een
open geest naar onze steeds complexer en diverser

De informatie van deze folder is onder voorbehoud. Check altijd
www.ap.be voor de meest recente updates.

• als stagiair: je loopt stage in een school onder
begeleiding van een vakmentor van de school en een
stagebegeleider van de lerarenopleiding;
• als leraar-in-opleiding (LIO): je bent al tewerkgesteld
als leraar in een school en je volgt tegelijk je
lerarenopleiding. Ook hier zorgen de school en de
lerarenopleiding samen voor je begeleiding.

Ieder mens is anders. Jij ook. Daarom krijg je in de
opleiding ook de kans om je te profileren.

AP Hogeschool is een bruisende leerstad en een
weerspiegeling van de samenleving.
Het is een gemeenschap waar diversiteit en openheid
ten aanzien van meningen, culturen en
overtuigingen worden vertaald naar nieuwe werk- en
leervormen.
Je leeft op een plek waar zowel lectoren, studenten als
werkveld samenkomen ieder met hun eigen drive en
passie. Je staat midden in een wereld vol uitdagingen
en kansen.

Accent op vakdidactiek
Onze vakexperten geven je de nodige tools mee om je
specifieke vakkennis op de meest doeltreffende manier
aan je leerlingen over te brengen.

Het beste van twee werelden
We hebben deze opleiding vormgegeven in cocreatie met onze collega’s van de Specifieke
lerarenopleidingen van de CVO’s. En dat is uniek! De
onderwijsexperten van de CVO’s hebben immers een
jarenlange ervaring opgebouwd met het opleiden
van praktijkleerkrachten en zijn vertrouwd met de
diversiteit en verwachtingen van deze doelgroep. In
onze opleiding werken ze samen met de vakexperten
vanuit de geïntegreerde lerarenopleidingen die perfect
weten wat er van jou als leraar in je vakgebied wordt
verwacht.

Praktijkgericht
Praktijkgericht lesgeven vraagt een zeer specifieke
aanpak die zowel hoofd als handen uitdaagt. De
vakdidactiek voor technische en praktijkvakken
krijgt dus bijzondere aandacht tijdens je opleiding.
Je leert hoe je je lessen organiseert in zowel lesals praktijklokalen, met de nodige aandacht voor
veiligheid en geïntegreerd werken.

Verschillende campussen
De verkorte educatieve graduaatsopleiding kan je
volgen op onze hoofdcampus campus Spoor Noord,
maar ook op onze vestigingsplaatsen in Turnhout
(campus Blairon) en Mechelen (campus Dodoens).

LIO-traject
Geef je reeds les op een school maar heb je nog
geen diploma van leraar? Dan kom je in aanmerking
voor een LIO-traject dat je in principe op 1,5 jaar kan
doorlopen. LIO betekent leraar-in-opleiding en houdt in
dat je een deel van je opleiding uitvoert op je werkplek.

