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LOCATIE

t

raa

at

Prinsstr

aat

P. V. Hobo

kenstraa

Prin

ses

stra

at

t

F. Halsplein

St.-Jacob

smarkt

P
Lange Nieu

wstraat

Rooseveltplaats

VOLG ONS

Meir

Meir

P

De Keyser

lei

Astridplein

centraal
station

ZOO

P@AP_Hogeschool

Hopland

Meistraat

ofstraat

P
UGC

APHogeschool

stadsfeestzaal

Wapper

9 15

opera

www.ap.be

Pelikaanstraat

APHogeschool

Openlesdagen

ACADEMIEJAAR
Je lessen starten midden september en
lopen tot eind juni. Je krijgt les op woensdagnamiddag en/of woensdagavond. Tijdens
semester 2 worden sommige hoorcolleges
vervangen door opdrachten via afstandsonderwijs. 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 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.

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

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
W www.ap.be/postgraduaat-NCZ
E OT@ap.be
T +32 3 220 54 70
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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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Diploma:
• HOKT + GPB (SLO)
• pBa + GPB (SLO)
• SLO, ILOAN, Aggregatie
(universiteit/hogeschool)
• geïntegreerde lerarenopleiding pBa
(kleuteronderwijs, lager onderwijs of 		
secundair onderwijs)
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Toelating tot de studie:
• via SLO: je moet al min. 30 studiepunten
verworven hebben
• via geïntegreerde lerarenopleiding: je moet
al min. 60 studiepunten verworven hebben
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POSTGRADUAAT LERAAR BASISONDERWIJS

NIET-CONFESSIONELE
ZEDENLEER
Een postgraduaat aan onze
hogeschool is niet zomaar
een aanvullende opleiding.
Je volgt hier les op een hoog
niveau, onder begeleiding
van professionals met tonnen
ervaring op de werkvloer. Zo
behaal je straks een diploma
waarmee je écht voorsprong
neemt op de arbeidsmarkt.
Wil je meer weten? Neem
dan zeker een kijkje op
www.ap.be of mail naar
OT@ap.be.

NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER LERAAR
BASISONDERWIJS IS DÉ OPLEIDING VOOR JOU . .
Wie ben jij?
Jij hebt al een pedagogische opleiding achter de rug
(of je zit in je laatste jaar lerarenopleiding en hebt al
30 studiepunten behaald). Maar je honger naar meer
kennis en inzichten is nog niet gestild. Jij wil je leerlingen ook vertellen over waarden, ethiek en levensbeschouwing - want dat vind je boeiende en belangrijke
onderwerpen. Je wil tijdens je lessen nog dichter bij je
leerlingen staan en nog beter begrijpen waarvan zij ’s
nachts wakker liggen.
Zelf ben je vrijzinnig-humanistisch ingesteld. Je kijkt
met een open maar kritische blik naar de wereld en
wil die kijk graag delen met je leerlingen.
Waarom ga je voor dit diploma?
Alleen leerkrachten met dit diploma mogen het vak
niet-confessionele zedenleer geven in de lagere school.
Je kansen op de arbeidsmarkt worden dus heel wat
groter. Bovendien zijn net dát de lessen waarin leerlingen zich helemaal aan je bloot geven - waarin je
hen écht leert kennen. Want tijdens jouw vak ga je in
op actuele thema’s en krijg je eerlijke antwoorden op
complexe vragen.
Tip:
Ben je vandaag een student in de lerarenopleiding
kleuter- of lager onderwijs? Dan is dit postgraduaat
de snelste weg naar een extra diploma. Kies tijdens
je laatste jaar al voor keuzevakken in deze discipline:
dan geniet je van een pak vrijstellingen tijdens het
postgraduaat!
Hoe ziet je opleiding eruit?
Je volledige opleiding duurt één academiejaar (twee
periodes van 13 weken). Je volgt les op woensdagnamiddag en/of woensdagavond. Tijdens het eerste
semester woon je 8 lessen van je mentoren bij; tijdens
het tweede semester sta je al écht voor de klas tijdens
een doe-stage van 16 uur.

Tijdens het eerste semester draait alles om de theoretische fundamenten van het vrijzinnige humanisme.
Wat betekenen die termen? Waarom zijn ze belangrijk?
Een aangepaste vakdidactiek maakt van jou een gedreven specialist ter zake. Tijdens het tweede semester
gaan we dieper in op dit alles.
Niet-confessionele zedenleer is echt levensbeschouwelijk waardenonderwijs. Daarom gaat veel aandacht
naar concrete onderwerpen uit het nieuws en naar de
leefwereld van je leerlingen.
Waar maakt AP het verschil?
• Je krijgt les van vakspecialisten. Al je lectoren geven
zélf al jaren zedenleer. Hun praktische input is van
goudwaarde.
• Je leert van je medestudenten. Sommigen staan pas
aan het begin van hun carrière, anderen geven al
jaren les. Die mix verrijkt je kijk op de wereld.
• We ondersteunen je met praktische zaken. De
campus is vlot bereikbaar met de auto en met het
openbaar vervoer. Je volgt enkel les op woensdagnamiddag. Bovendien geven we je alle vrijheid om
zelf je stageschool te kiezen op een locatie en over
een tijdspanne die jou past.

MODELTRAJECT
Onder voorbehoud van wijzigingen.
Op www.ap.be vind je de laatste versies.
SEMESTER 1 & SEMESTER 2 (STUDIEPUNTEN)

SEMESTER 1 SEMESTER 2 JAARVAK

• Vrijzinnig humanisme

3

• Niet-confessionele zedenleer en vakdidactiek

3

• Ethiek en wereldburgerschap

3

• Morele opvoeding
• Begeleide beroepspraktijk 1

3
3

• Begeleide beroepspraktijk 2
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