ACADEMIEJAAR

Vanaf 2019 - 2020 steken de educatieve bacheloropleidingen kleuter- en lager onderwijs van AP in
een nieuw kleedje. Van bij aanvang dompelen we je
onder in authentieke leersituaties op de werkplek
die je voorbereiden op de praktijk. Deze leersituaties
bieden je een veilige omgeving om te experimenteren
met je talenten en mogelijkheden. Elk jaar doe je
praktijkervaring op in eenzelfde stageschool. In het
modeltraject ga je wekelijks een dag per week naar
je stageschool en aan het einde van het schooljaar
verwachten we je een hele week op de school. Binnen
bepaalde grenzen zijn er andere formules mogelijk die
beter passen bij je persoonlijke (werk)situatie.

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.
We kiezen voor gecombineerd onderwijs. We geven
je het nodige materiaal en opdrachten zodat je de
noodzakelijke inhouden van het kleuter- of lager
onderwijs zelfstandig kan verwerken. Zo kunnen we
het aantal lessen per opleidingsonderdeel beperken
en gebruiken om je te leren hoe je de inhouden
omzet in een krachtig onderwijsaanbod dat kinderen
aanspreekt. Je bent maximaal twee avonden per week
op de campus.
Kijk voor een gedetailleerd overzicht van de
opleidingsonderdelen op
www.ap.be/opleiding/kleuteronderwijs of
www.ap.be/opleiding/lageronderwijs

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. Dat kan
ook in het buitenland (voor de profielen C en B),
dankzij onze brede waaier aan mogelijkheden voor
‘internationalisering’.

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 [ap.be/lager-onderwijs of
www.ap.be/kleuteronderwijs].

VRIJSTELLINGEN BINNEN HET FLEXTRAJECT
Onder bepaalde voorwaarden kan je als werkzoekende
vrijstellingen krijgen van de VDAB om de opleiding
te volgen. Neem hiervoor contact op met de
trajectbegeleider: heidi.adriaensen@ap.be

ALGEMENE INFO

NIEUW CURRICULUM

TOELATINGSVOORWAARDEN

INFOMOMENTEN

Je mag starten als je een diploma secundair
onderwijs hebt en als je aan de niet-bindende
instaptoets 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

STUDIELOOPBAANBEGELEIDING
Onze docenten zijn erg aanspreekbaar en
helpen je om zo het beste uit jezelf te halen.

ACADEMIEJAAR
Je lessen starten midden september en
lopen tot eind juni. Je volgt les op dinsdagen/of donderdagavonden tussen 18u en
22u. Dit betekent echter niet dat studenten
wekelijks 2 avonden les hebben. 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.

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.

STUDEREN COMBINEREN

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/lager-onderwijs-flextraject
www.ap.be/kleuteronderwijs-flextraject
E heidi.adriaensen@ap.be
T +32 3 220 33 36
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BACHELOR KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS

Vanaf 2019 kan je
ook met de tram naar
campus Spoor Noord.
Godefriduskaai
Kijk op
www.Noorderlijn.be
voor meer info.

Je opleiding spreiden over meerdere jaren
Wil je het flextraject nog flexibeler afstemmen
op jouw persoonlijke situatie? Dat kan. De
opleidingsonderdelen kan je loskoppelen van het
werkplekleren. Elk jaar kan je dus spreiden over twee
jaar.
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Mechelseplein

Ben je beperkt in tijd of mogelijkheden? Geen probleem,
je kan je opleiding ook over een langere periode
spreiden.
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Behaald diploma:
secundair onderwijs: 180 stp
bachelor of master: 120 stp
bachelor in het onderwijs: 60 stp
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Afhankelijk van je diploma’s en je (onderwijs)ervaring
volg je een opleiding van drie tot één jaar of van 180
tot 60 studiepunten.
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Je volgt les op de nieuwe campus Spoor Noord
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Onderzoek toont aan dat de Antwerpse basisscholen
tussen 2010 en 2020 meer dan 3400 vacatures
moeten opvullen. Leerkracht is in de grote steden een
knelpuntberoep geworden. Een opleiding kiezen tot
leerkracht betekent dan ook een sterke zet naar de
toekomst toe.
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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
Reyn
Groenplaats
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het vrij onderwijs met open armen
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Bekijk goed je eigen draagkracht: werk, gezinsleven
en opleiding combineren vraagt immers veel
doorzettingsvermogen en organisatie. Je kan de
opleiding steeds spreiden over meerdere jaren.
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St.

• De innovatieve werkvormen maken het mogelijk
om je studie te combineren met een gezin of een
job. Je bereidt de leerstof thuis voor. Tijdens
de contactmomenten met lectoren of op het
discussieforum bespreek je problemen en casussen
en verwerf je een dieper inzicht in de leerstof.
Sociale media en andere digitale tools ondersteunen
je tijdens groepstaken en individuele opdrachten.
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Ben je al actief in het onderwijs en kan je moeilijk het
werkplekleren uitvoeren in een andere school? Geen
probleem. Gedurende één academiejaar bieden we je
de mogelijkheid om het werkplekleren op te nemen
in de school waar je tewerkgesteld bent. De andere
jaren laten we je dan graag kennismaken met andere
boeiende scholen.
* Werkplekleren is niet mogelijk in de school van je
eigen kinderen en/of ouders.
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Altijd al gedroomd om voor
de klas te staan? Heb je een
passie voor lesgeven? Ben je
geboeid door de leefwereld
van kinderen? Wil je kinderen
begeesteren, onderwijzen en
inspireren, maar beschik je niet
over de mogelijkheid om een
voltijdse studie te volgen? Kies
dan voor een flextraject en word
leerkracht in het kleuter- of
lager onderwijs.
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Werkplekleren* op je eigen school

• Je volgt de opleiding voornamelijk via
afstandsonderwijs. Zo beperken we het aantal
contactmomenten tot een minimum: enkel op
dinsdag- en donderdagavonden volg je les.
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Italiëlei

• Leerkracht zijn staat centraal! Elke week sta je
één dag voor de klas. Vanaf het eerste semester
leer je van en werk je samen met je toekomstige
collega’s. De theoretische inhoud binnen de
opleidingsonderdelen bouwt verder op je
praktijkervaring.

Ellermanstraat

Italiëlei

EEN OPLEIDINGSPAKKET OP MAAT

Sinds het academiejaar 2014-2015 richt AP Hogeschool
een flexibele opleiding in tot leerkracht kleuter- of
lager onderwijs. Een opleiding op maat van iedereen
die studeren en werken wenst te combineren. Een
opleiding op jouw maat!
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