• Je bent in het bezit van een bachelordiploma.
• Je kan een bewijs voorleggen dat je hebt
deelgenomen aan de verplichte, niet-bindende
instaptoets.
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Afgestudeerde studenten van de lerarenopleidingen
van AP hogeschool worden in het werkveld met open
armen ontvangen; en dat werkveld is breed. Hoewel
je in eerste instantie wordt voorbereid op een job
in een secundaire school, kan je met je diploma van
leraar ook terecht in het buitengewoon onderwijs,
het volwassenenonderwijs, in beroepsopleidingen
verzorgd door Syntra of VDAB of als lesgever in
bedrijven.

Welke vakken mag ik geven?
In welke vakken en waar je les mag geven hangt af van
je basisdiploma en eventuele nuttige ervaring. Meer
info vind je op de website van Onderwijs Vlaanderen
(www.ond.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen).
Je kan hier uitzoeken welke vakken je mag geven met
welk diploma.
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.

Waar kan ik les geven?
Met een lerarendiploma van AP-hogeschool kan
je terecht in alle onderwijsnetten (provinciaal en
stedelijk onderwijs, gemeenschapsonderwijs en
katholiek onderwijs).

STUDIEPROGRAMMA EN TRAJECTEN
Voor meer info over studieprogramma en trajecten,
consulteer onze website: www.ap.be/secundair-onderwijs
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INFOMOMENTEN
Openlesdagen
Ontdek hoe het er écht aan toegaat bij AP
Hogeschool.
Data, meer informatie en inschrijvingen op
www.ap.be/openlesdagen

Infodagen en infoavonden
Tussen februari en september organiseren
we twee infodagen en twee infoavonden zodat
je écht alles over ons te weten komt: Vuur al
je vragen af op onze lectoren en studenten,
neem een kijkje in de lokalen, snuif de sfeer op
en blader al eens door het cursusmateriaal.
Natuurlijk hebben we het ook uitgebreid
over alle praktische dingen die bij het verder
studeren komen kijken: studiegeld, diploma’s
en inschrijvingen.
Data en meer informatie op
www.ap.be/infomomenten.

NIEUW

INSCHRIJVEN
Je inschrijving gebeurt in twee stappen:
• Eerst vul je het online inschrijvingsformulier
in op inschrijven.ap.be.
• Vervolgens kom je langs op het
studentensecretariaat van campus Spoor
Noord en vervolledig je je dossier.
Kijk op www.ap.be/inschrijven voor meer
informatie.

MEER WETEN OVER DE OPLEIDING EN
INSCHRIJVING

VERKORTE EDUCATIEVE
BACHELOROPLEIDING

SECUNDAIR ONDERWIJS
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VERKORTE EDUCATIEVE BACHELOROPLEIDING

SECUNDAIR 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 verkorte educatieve
bachelor secundair onderwijs.
Wil je meer weten? Neem dan
zeker een kijkje op www.ap.be of
mail naar OT@ap.be.

WIE BEN JE?

ONZE TROEVEN

Voel jij je geroepen om goede vragen te stellen, mooie
ideeën te laten ontwikkelen, mensen samen te laten
werken en leren ? Dan is een opleiding tot leraar iets
voor jou! Wij stomen je klaar voor een uitdagende
job als leraar in het secundair onderwijs dankzij een
flexibel programma op maat. Onze lerarenopleiders
geven je de nodige pedagogische en didactische skills
mee om vol enthousiasme en overtuiging je kennis en
ervaring te vertalen naar de leefwereld van jongeren.

Op maat

WAT LEER JE?

Leren van en met elkaar

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 een
optimale omkadering zodat je zelfstandig je doel kunt
bereiken.
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.

Je vakkennis heb je al tijdens je vooropleiding
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.

Leerkracht zijn staat centraal
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 praktijk kan je in functie van je eigen situatie op
verschillende manieren doorlopen:
• 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): als LIO ben je al
tewerkgesteld als leraar in een school en volg
je tegelijk je lerarenopleiding. Ook hier zorgen
de school en de lerarenopleiding samen voor je
begeleiding.

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

DUUR STUDIEPROGRAMMA
De verkorte educatieve bacheloropleiding omvat 60
studiepunten.
Als voltijds student kan je ervoor kiezen om deze
opleiding in één jaar tijd af te werken.
Als je studeren combineert met werken en/of een
gezin, doe je er beter aan om je studieprogramma
te spreiden over een periode die aangepast is aan
jouw ritme. We hebben voor jou modeltrajecten
uitgewerkt op 1,5 en 2 jaar, maar samen met onze
trajectbegeleider kan je ook een traject op maat
samenstellen.

VRIJSTELLINGEN
Sommige vooropleidingen geven recht op vrijstellingen.
Meer info vind je op www.ap.be/vrijstellingen

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 expertise opgebouwd in het opleiden
van zij-instromers in verkorte, flexibele trajecten 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.

