NIEUW CURRICULUM
Vanaf 2019 - 2020 steekt de educatieve
bacheloropleiding lager onderwijs van AP in een
nieuw kleedje. Van bij aanvang dompelen we je onder
in authentieke leersituaties die je voorbereiden op
de praktijk in de klas. Deze leersituaties bieden je
een veilige omgeving om te experimenteren met je
talenten en mogelijkheden en om geleidelijk aan de
nodige kennis en vaardigheden te verwerven. Want een
onderwijzeres of onderwijzer moet heel wat in huis
hebben. En wij ondersteunen je daarbij, zodat je je
stapsgewijs ontwikkelt tot een startbekwame leraar.

Je persoonlijke accent
In het vernieuwde curriculum krijg je ook de kans
om een persoonlijk accent te leggen in je opleiding
door de verschillende keuzemogelijkheden die we je
aanbieden. We geven doorheen de hele opleiding jouw
interesses en talenten veel ruimte.

wereld rondom kinderen en jezelf, taal en rekenen, de
school en haar plaats in de buurt en nog zoveel meer.
En je oefent je vaardigheden zoals communiceren en
onderzoeken, filosoferen en bewegen, voorlezen en
vertellen.
Kijk voor een gedetailleerd overzicht van de
opleidingsonderdelen op www.ap.be/lager-onderwijs.

Opleidingsonderdelen
In de verschillende vakken of opleidingsonderdelen
leren we je ondernemen, samenwerken in
teamverband, oplossingen vinden voor oude en nieuwe
problemen, mee bouwen aan de toekomst van jonge
kinderen. Maar bovenal leren we je durven. Want als
leraar begin je elke dag aan een nieuw avontuur.
Het modeltraject van de educatieve bachelor lager
onderwijs bestaat uit zes semesters verspreid over
drie jaar en omvat in totaal 180 studiepunten. In elk
van die zes semesters bieden we je leersituaties en
praktijkervaring en krijg je de kans om nieuwe kennis
op te doen over de ontwikkeling van kinderen, de

TOELATINGSVOORWAARDEN

INFOMOMENTEN

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

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

Infodagen en infoavonden
Start to study
Voor veel studenten is het een grote overstap van
het secundair onderwijs naar het hoger onderwijs.
Om je daarbij te helpen, zijn er onze workshops Start
to Study. Ervaren studentenbegeleiders, lectoren
en studenten ondersteunen je bij het verbeteren
van je studievaardigheden: plannen, samenvatten
en schematiseren, studiemethode, voorbereiden op
het examen en je gedachten goed op papier krijgen.
Eventueel kun je Start to Study combineren met een
vierjarig traject, waarbij je in het eerste studiejaar iets
meer dan de helft van de 60SP opneemt en dus een
aantal opleidingsonderdelen niet volgt.

Ook in het buitenland
Dankzij een brede waaier aan mogelijkheden, kan
je een internationaalavontuur starten in binnen- of
buitenland: van opleidingsonderdelen samen met
buitenlandse studenten of in het buitenland tot een
semester stage doen in het zuiden of studeren aan een
van onze partnerinstellingen.

ALGEMENE INFO

ACADEMIEJAAR

Flexibel traject voor zij-instromers
Heb je al een diploma hoger onderwijs? Wil je graag
een extra diploma om je kansen in het basionderwijs
te vergroten of overweeg je een overstap naar het
lager onderwijs? Dan kun je de opleiding volgen in een
flexibel traject op maat van werkstudenten. Bezoek
de website www.ap.be/lager-onderwijs voor meer
info of raadpleeg de folder over onze Flextrajecten.
Onder bepaalde voorwaarden kun je als werkzoekende
vrijstelling krijgen van de VDAB om de opleiding te
volgen of betaalt die zelfs je volledige opleiding.
Bezoek voor meer info www.onderwijskiezer.be

Leraar in opleiding
Vanaf het academiejaar 2018 - 2019 wordt het ook
in het basisonderwijs mogelijk om LIO (Leraar In
Opleiding) te worden. Daarbij combineer je een baan in
het kleuter- of lager onderwijs met de opleiding. Meer
informatie vind je op www.ap.be/kleuteronderwijs.

STUDIELOOPBAANBEGELEIDING
Via oriënteringsgesprekken aan het begin
van het academiejaar en intensieve gesprekken 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.

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, het kotleven en
inschrijvingen.
Data en meer informatie op
www.ap.be/infomomenten.

ACADEMIEJAAR

INSCHRIJVEN

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

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.

CAMPUS
Je volgt les op onze schitterende nieuwe
campus Spoor Noord in hartje Antwerpen.
Op deze toplocatie met ultramoderne praktijklokalen en studentenfaciliteiten zal jij je
snel thuis voelen.
Je vindt op de campus een bibliotheek met
een uitgebreide collectie vakliteratuur, handboeken en didactisch materiaal.

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
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leven zoals het is in een school. Zo ben je het beste
voorbereid op je toekomstige beroep.
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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
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Je volgt les op de nieuwe campus Spoor Noord
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raa

Ik weet van A tot Z wat er gebeurt gedurende
een schooljaar. Dit zijn geen momentopnames,
dit is de realiteit. Je neemt deel aan zorg- én
personeelsvergaderingen, maar je leert jezelf
ook kennen als leerkracht. Die zelfkennis is goud
waard. Je staat al met één been in het onderwijs.
Werkplekleren vraagt veel engagement van je:
je moet initiatief nemen, werk zien en durven
opnemen, zelfstandig zijn en als het nodig is op
je strepen staan. Maar juist daardoor heb ik het
gevoel dat ik volgend jaar veel meer ben dan een
starter.
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Lesgeven in alle onderwijsnetten
Of het nu is in het ASO, BSO, KSO, TSO of in het DKO
(Deeltijds Kunstonderwijs): afgestudeerde studenten
van AP Hogeschool worden zowel in het officieel als in
het vrij onderwijs met open armen ontvangen.
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Omdat je opleiding je voorbereidt op een directe
tewerkstelling in het onderwijs sturen we jou zo vaak
mogelijk naar de lagere school.
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Omdat wij je stimuleren om thematisch en projectmatig 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.
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Omdat jij bereid bent je te verdiepen in de leerinhouden 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.
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In het tweede en derde jaar bouw je steeds meer
tram 7
ervaring op door vaker en voor langere periodes
actief te zijn in de klas en op school. Soms zul je
Wolstr
aat
samenwerken met medestudenten of de klasleraar,
Grote Markt
zodat je de kracht van co-teaching leert kennen.
tram 10 11
We laten je kennismaken met methodescholen, een
O.L.V. Kathedraal
kleuterklas en inclusieve scholen. Zo ontwikkel
je een
brede kijk op onderwijs en de job van leraar.

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 proeflessen voor je medestudenten.
Zo pas je alle pedagogische theorie meteen toe in de
praktijk.
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In het eerste jaar ontdek je een lagere school samen
met je medestudenten uit je leergroep. De begeleider
van je leergroep en het team van de stageschool
laten je taken uitvoeren waardoor je geleidelijk het
lesgeven in de vingers krijgt. Zo ben je aan het einde
van het jaar in staat om zelfstandig je eerste lessen
en activiteiten te bedenken en tot een goed en leerrijk
einde te brengen.

Omdat wij begaan zijn met jouw groei. We hebben oog
voor je talenten en je ervaringen in de praktijk, zoals
de stage, volg je in leergroepen van een tiental studenten. Zo is er tijd voor persoonlijke begeleiding. Je
lectoren zijn ook altijd aanspreekbaar en beschikbaar
voor een goed gesprek. Ook onze studieloopbaancoaches bieden graag een luisterend oor.
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Elk jaar doe je praktijkervaring op in eenzelfde
stageschool. Scholen waar we nauw mee
samenwerken zodat wij en het schoolteam je goed
kunnen begeleiden.

Ellermanstraat

Italiëlei

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 reuzensprong te maken in hun ontwikkeling.

Vanaf 2019 kan je
ook met de tram naar
campus Spoor Noord.
Godefriduskaai
Kijk op
www.Noorderlijn.be
voor meer info.
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Wil je meer weten? Neem dan
zeker een kijkje op www.ap.be of
mail naar OT@ap.be.

We sturen je zo vaak mogelijk naar de lagere school.
Want dat wordt straks je biotoop.

St.

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.

LAGER ONDERWIJS IS DÉ OPLEIDING VOOR JOU . .
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