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EDUCATIEVE GRADUAATSOPLEIDING VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS

Je wil leraar worden? 

Dan ben je bij de AP Hogeschool Antwerpen aan het juiste adres!

In de educatieve graduaatsopleiding stomen we je klaar om aan de slag te gaan als praktijkleraar in het 
secundair onderwijs.

Je kiest voor een opleiding die werd vormgegeven in samenwerking met onze collega’s van de Specifieke 
lerarenopleidingen van de CVO’s (CVO Edukempen, CVO HBO5 Antwerpen, CVO Provincie Antwerpen en CVO 
Crescendo). En dat is uniek! De onderwijsexperts van de CVO’s hebben immers een jarenlange ervaring 
opgebouwd in het opleiden van praktijkleraren en zijn vertrouwd met de diversiteit en verwachtingen van deze 
doelgroep. In onze opleiding werken we samen met de vakexperten vanuit de geïntegreerde lerarenopleidingen 
die perfect weten wat er van jou als leraar in je vakgebied wordt verwacht. 

Bij ons sta jij centraal. Van bij de start van je opleiding kan je rekenen op een optimale coaching en begeleiding.  

In deze bundel krijg je meer informatie over 

• het doel van deze opleiding

• de toelatingsvoorwaarden

• inschrijven, kostprijs en tegemoetkomingen

• vrijstellingen

• Vlaams opleidingsverlof (educatief verlof)

• trajecten: wat, waar en wanneer?

Je maakt ook kennis met het aangeboden opleidingsprogramma. Per opleidingsonderdeel vind je een korte 
omschrijving terug.

Vragen? Je kan steeds terecht bij:

• Campus Blairon (Turnhout): Barbra Schits (barbra.schits@ap.be)

• Campus Dodoens (Mechelen): Ilse Bernaert (ilse.bernaert@ap.be)

• Campus Spoor Noord (Antwerpen): Iris Vanderavert (iris.vanderavert@ap.be)

      We kijken er alvast naar uit om je binnenkort in onze opleiding te verwelkomen!

Barbra Schits: barbra.schits@ap.be



DOEL VAN DE OPLEIDING
In deze opleiding verwerf je onderwijsbevoegdheid voor technische en/of praktijkgerichte vakken 
(zie toelatingsvoorwaarden).

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 ook inzicht in het brede onderwijswerkveld. 

Als je voor deze opleiding geslaagd bent, behaal je een educatief graduaatsdiploma voor het secundair onderwijs. 
Dit betekent dat je les mag geven in het vak waarvoor je reeds een inhoudelijke bagage had voor de start van je 
opleiding.

De educatieve graduaatsopleiding is ingeschaald op niveau 5. Dit betekent dat de opleiding  praktijkgericht is. Je 
verwerft de nodige competenties om zelfstandig een krachtig onderwijsaanbod uit te werken. 

TOELATINGSVOORWAARDEN
Je bent in het bezit van een diploma of getuigschrift secundair onderwijs (dus min. 6de jaar beroepssecundair 
onderwijs1) en je kan minstens drie jaar werkervaring in je vakgebied aantonen. Indien je basisdiploma 
inhoudelijk niet aansluit bij je werkervaring, moet je minstens 5 jaar werkervaring kunnen aantonen. Je 
werkervaring bepaalt ook welk(e) vak(ken) je mag geven. 

Meer informatie over deze toelatingsvoorwaarden vind je op 
https://www.ap.be/graduaat/secundair-onderwijs#toelatings-en-taalvoorwaarden

INSCHRIJVEN, KOSTPRIJZEN EN TEGEMOETKOMINGEN
Je zet je eerste stap door het online inschrijvingsformulier in te vullen op inschrijven.ap.be. Daarna ontvang je 
een mail van de hogeschool met uitleg over de verdere procedure. 

Je betaalt voor deze opleiding een jaarlijkse administratiekost van 247,9 euro met een bijkomende kost van 11,90 
euro per opgenomen studiepunt. Je kan ook een deel van je opleiding betalen met opleidingscheques.

Afhankelijk van je inkomen is een vermindering van het inschrijvingsgeld mogelijk. De sociale dienst van 
onze hogeschool zoekt dit graag samen met je uit. Je kan deze dienst steeds vrijblijvend contacteren via 
socialedienst@ap.be.

VDAB
Ben je werkloos? Onder bepaalde voorwaarden kan je als werkzoekende vrijstelling krijgen van de VDAB om de 
opleiding te volgen of wordt zelfs je volledige opleiding betaald. Bezoek voor meer info www.onderwijstalent.be. 
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1 Indien je niet aan deze min. voorwaarde voldoet, kan je een 
toelatingsproef afleggen. Indien je voor deze proef slaagt, kan je 
alsnog worden toegelaten tot de opleiding.



VRIJSTELLINGEN
Volgde je eerder een andere opleiding en heb je al een diploma of creditbewijzen op zak? Dan kan het zijn dat je 
recht hebt op vrijstellingen voor bepaalde opleidingsonderdelen. We maken onderscheid tussen vrijstelling voor 
kwalificaties (EVK) en voor competenties (EVC).

• Vanuit de hogeschool kunnen vrijstellingen worden toegekend op basis van eerder verworven kwalificaties
(EVK) of eerder behaalde diploma’s.

• Vrijstellingen op basis van eerder verworven competenties of ervaring (EVC) kunnen worden aangevraagd
via een vastgelegde procedure bij de associatie Universiteit Antwerpen.

De hogeschool heeft een eigen procedure voor het aanvragen van vrijstellingen waarover je meer informatie vindt 
in het onderwijs- en examenreglement op de website.

Met vragen kan je steeds terecht bij boven genoemde contactpersonen.

VLAAMS OPLEIDINGSVERLOF (EDUCATIEF VERLOF)
Wie de opleiding volgt heeft de mogelijkheid om Vlaams opleidingsverlof (betaald educatief verlof) te nemen. Dit 
verlof geeft het recht om op het werk afwezig te blijven ter compensatie van het volgen van je opleiding. 

Als je voor minstens 50% tewerkgesteld bent in de privésector kan je Vlaams Opleidingsverlof aanvragen. Je krijgt 
maximum 125 uur opleidingsverlof. Meer info over de voorwaarden vind je hier: 
https://www.vlaanderen.be/als-werknemer-vlaams-opleidingsverlof-opnemen/hebt-u-recht-op-vlaams-
opleidingsverlof

TRAJECTEN: WAT, WAAR EN WANNEER?
De educatieve graduaatsopleiding voor het secundair onderwijs is een opleiding van 90 studiepunten.

Je kan deze opleiding in 2 jaar afronden, maar meer spreiding is ook mogelijk. De opleiding is zo uitgebouwd dat 
je ze kan combineren met een job en/of een gezin. De combinatie van voltijds werken met een studie is echter 
belastend. Een goede studieplanning is dan ook belangrijk. 

Je kan de opleiding volgen in Antwerpen, Mechelen of Turnhout. Je kan starten in september én februari. 
Afhankelijk van de vestigingsplaats, kan je de opleiding op verschillende lesmomenten volgen.
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HET PROGRAMMA
De educatieve graduaatsopleiding is een praktijkgerichte opleiding die je voorbereidt om aan de slag te gaan in 
het secundair onderwijs. Je kan je daarnaast ook profileren. Zo krijg je de kans om een deel van je praktijk te 
volbrengen in andere contexten (bv Centra voor Volwassenen Onderwijs, Syntra…)

Van bij de start gaan theorie en praktijk hand in hand. Op die manier maak je al meteen kennis met het beroep 
van leraar in de praktijk. Je kan wat je tijdens je lesmomenten leert toepassen en neemt stage-ervaringen mee om 
ze te bespreken op de hogeschool.

In deze opleiding ligt de focus op leraarsvaardigheden binnen je klas- en schoolcontext. We gaan er vanuit dat 
je al heel wat inhoudelijke bagage op zak hebt. Tijdens stagemomenten zal deze uiteraard getoetst worden. Je 
leert in deze opleiding hoe je je inhoudelijke kennis op een kwaliteitsvolle manier kan overbrengen naar een 
leerlingengroep. Er is dus ruime aandacht voor vakdidactiek en de manier waarop je met een groep jongeren kan 
omgaan.

In deze opleiding word je gedurende je hele traject gecoacht. Je staat er dus niet alleen voor en krijgt ruime 
kansen om de leraar te worden bij wie jongeren het beste van zichzelf laten zien.  

In wat volgt vind je per opleidingsonderdeel een korte omschrijving.

Je zal merken dat bij enkele opleidingsonderdelen “LIO” geëxpliciteerd staat. Je kan deze opleiding ook volgen met 
een LIO-statuut. Dit betekent dat je voor minstens 500 lerarenuren op jaarbasis bent aangesteld in het secundair 
onderwijs, buitengewoon secundair onderwijs of volwassenenonderwijs. 

De theoretische opleidingsonderdelen volg je samen met je medestudenten op de campus. Voor de 
praktijkcomponent wordt een traject uitgetekend dat je de mogelijkheid geeft om deze in zo groot mogelijke mate 
uit te voeren op je eigen werkplek.

ALGEMENE DIDACTIEK (6 studiepunten)

Aan de hand van een didactisch kader zet je de eerste stappen in het ontwerpen van een goede les. Je leert welke 
elementen hierbij belangrijk zijn en maakt de vertaling naar een eenvoudige lesvoorbereiding. Je hebt steeds oog 
voor de diversiteit van de klasgroep.

COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN (4 studiepunten)

Je leert het communicatieschema toepassen op onderwijscontexten. Je oefent gesprekstechnieken: het 
geven en ontvangen van mondelinge en schriftelijke feedback, verbindend communiceren, non-verbale 
communicatie en stemtechnieken. Je oefent in het voeren van gesprekken met leerlingen, ouders, collega’s 
en andere onderwijsparticipanten.  Je verwerft inzicht in interculturele communicatie en ontwikkelt 
diversiteitscompetenties.
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DIGI(TAAL)VAARDIG (5 studiepunten)

In dit opleidingsonderdeel werk je aan je eigen digitale, studie- en taalvaardigheden. Wat jij nodig hebt om digitaal, 
studie- en taalvaardig optimaal te functioneren in de opleidings- en schoolcontext staat centraal. Er wordt 
stilgestaan bij het schrijven van korte teksten, het functioneel gebruik van microsoftpakketten en belangrijke 
onderwijsgerelateerde sites. Je leert hoe je je eigen leerprestaties kan verhogen.

KLASMANAGEMENT (5 studiepunten)

Je leert het communicatieschema toepassen op onderwijscontexten. Je oefent gesprekstechnieken: het 
geven en ontvangen van mondelinge en schriftelijke feedback, verbindend communiceren, non-verbale 
communicatie en stemtechnieken. Je oefent in het voeren van gesprekken met leerlingen, ouders, collega’s 
en andere onderwijsparticipanten.  Je verwerft inzicht in interculturele communicatie en ontwikkelt 
diversiteitscompetenties.

LEREN EN ONTWIKKELEN (7 studiepunten)

Je maakt kennis met verschillende pedagogische stromingen en visies op leren.  Je leert hoe en welke individuele 
leerlingenkenmerken het leerproces beïnvloeden. Je bespreekt aandacht en geheugen als leervoorwaarden. Je 
leert vanuit ontwikkelingspsychologisch perspectief hoe je een veilig en motiverend leerklimaat kan creëren en 
hoe je hierbij opvoedingsprincipes kan inzetten.  Je leert hoe je door middel van optimale leermiddelen  burgerzin 
en werkattitudes bij leerlingen kan stimuleren.

LEERLABS: LIO (3 studiepunten)

Je werkt voor je eigen lespraktijk een aantal materialen uit (bv werkbladen, evaluatie-instrumenten, 
gedifferentieerd lesmateriaal…). In groep, onder begeleiding van een lector, sta je stil bij deze materialen met als 
doel om ze te optimaliseren. Je toetst je eigen aanbod aan de kennis en ervaring die je verworven hebt in andere 
opleidingsonderdelen. Deze materialen maken deel uit van je groeiportfolio. Leren van en met elkaar staat dus 
centraal.

LERAREN VERANTWOORDELIJK (4 studiepunten)

Je leert de deontologische verplichtingen van een leraar kennen en onderzoekt hoe je deze kan toepassen voor 
jezelf en binnen een schoolcontext. Je onderzoekt welke administratieve verplichtingen een leraar heeft. Je leert 
welke bekwaamheidsbewijzen op jou van toepassing zijn en hoe de prestatieregeling van leraren in het secundair 
onderwijs is opgebouwd.

LEREN IN GESIMULEERDE CONTEXTEN (8 studiepunten)

Vanuit eigen groeipunten en/of geformuleerde werkpunten door de lector ontwerp je zelf les(fasen). Je oefent 
deze met een kleine groep medestudenten, onder begeleiding van een lector. Je stuurt je eigen handelen bij aan 
de hand van feedback van medestudenten en de lector. 
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ONDERWIJS IN DE SAMENLEVING (4 studiepunten)

Je maakt kennis met de Vlaamse onderwijsstructuur, de werking van het Vlaamse onderwijsbeleid op 
verschillende niveaus, het onderwijsstructuur gerelateerde begrippenkader, de principes van leerplicht, de  
samenstelling, werking, functie en beslissingen van de verschillende raden.  Je leert de werking van inspectie en 
het CLB kennen.  Je leert wat vrijheid van onderwijs concreet betekent. Tenslotte leer je hoe ondersteuning vanuit 
het beleid mbt. gelijkheid en diversiteit de schoolpraktijk beïnvloedt. 

TAALONTWIKKELEND LESGEVEN (4 studiepunten)

Je verkent het debat rond het taalgebruik van de leerkracht in de meertalige onderwijscontext. Je leert het kader 
en de toepassingsmogelijkheden van taalontwikkelend lesgeven kennen met het oog op de talige diversiteit in 
de klas. Je leert hoe je een beknopt lesscenario kan analyseren en opstellen aan de hand van de pijlers van 
taalontwikkelend lesgeven. Je gaat aan de slag met voorbeelden van toegankelijk lesmateriaal. Je leert hoe 
je leerbevorderende vragen, duidelijke mondelinge en schriftelijke instructies, opdrachten en feedback kan 
formuleren. Je verkent de inzetbaarheid van online tools in de lespraktijk met het oog op taalontwikkelend 
lesgeven.

VAKDIDACTIEK A (5 studiepunten)

Je verdiept je grondig in het leerplan van het onderwijsvak waarvoor je wordt opgeleid. Je leert hoe je een 
functionele lesvoorbereiding voor je eigen vak kan opstellen. Je behandelt een aantal thema’s die in de algemene 
didactiek reeds aan bod kwamen en maakt de transfer naar je eigen vak.

VAKDIDACTIEK B (5 studiepunten)

Je werkt een aantal thema’s (evaluatie, vakoverschrijdende eindtermen…) verdiepend uit en transfereert de 
inhouden vanuit algemene didactiek naar je eigen vak. Je integreert de opgedane kennis vanuit vakdidactische 
ateliers in je lesontwerpen. De contactmomenten gaan door op een 5-tal avonden in campus Spoor Noord te 
Antwerpen. 

ZORG OP SCHOOL (4 studiepunten)

In dit opleidingsonderdeel leer je hoe je kaders en principes van geïntegreerde zorg op school- en klasniveau 
optimaal kan inzetten. Je leert welke partners hierbij betrokken kunnen worden en hoe je hiermee kan 
samenwerken.

PRAKTIJK A (4 studiepunten)

Je maakt kennis met je rol als leraar binnen de school. Dit doe je door gericht in verschillende situaties te 
observeren. Observeren doe je participatief. Je ondersteunt waar je kan, maar hoeft zelf geen (klas)situaties 
over te nemen. In groep wordt het portfolio opgestart en worden ervaringen over deze stage uitgewisseld.
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PRAKTIJK B (6 studiepunten)

In deze stage observeer je een klasgroep voor het vak/de vakken die je zal geven. Je neemt, nadat je je een beeld 
vormde van de beginsituatie, een aantal lesfasen over van je mentor. Je krijgt de kans om met medestudenten in 
kleine groep te leren vanuit je stage-ervaringen.

PRAKTIJK C (15 studiepunten)

In deze stage werk en voer je volledige lessen uit; je neemt ook de andere leraarsrollen op zodat  je kan 
meedraaien in de hele schoolcontext; je zet dus al je opgedane kennis en ervaring in. Je blijft deel uitmaken van 
een supervisiegroep waar leren van en met elkaar centraal staat. 

PRAKTIJK: PROFILEREN (4 studiepunten)

Dit opleidingsonderdeel geeft je de kans om jezelf te profileren. Dit doe je door, vanuit eigen interesse en/of 
leerbehoefte, ervaring op te doen in een door jou gekozen praktijksituatie. Focus ligt op je eigen groei alsook op 
het bereikte resultaat. Beide elementen worden opgenomen in het portfolio.

PRAKTIJK OP DE EIGEN WERKPLEK 1: LIO (15 studiepunten)

Gedurende je stage op de eigen werkplek verwerf je de nodige competenties om je eigen pedagogisch en 
didactisch handelen te optimaliseren. Je integreert de opgedane kennis en ervaring uit de theoretische 
opleidingsonderdelen en (vak)didactieken in je werksituatie. De focus ligt op de klascontext. Je vervult dus ook 
de administratieve taken die hierbij horen. Je wordt hierin gecoacht tijdens stagebegeleiding en supervisie. 
Je leert hoe je je groeiportfolio vorm kan geven en stuurt je eigen leerproces door middel van persoonlijke 
ontwikkelingsplannen. Dit portfolio vormt een leidraad doorheen je hele LIO-traject.

PRAKTIJK OP DE EIGENWERKPLEK 2: LIO (15 studiepunten)

Tijdens deze stageperiode zet je in op doorgedreven vormen van differentiatie en zorgverbredingsinitiatieven. 
Je neemt bewust de leraarsrollen buiten je klascontext op. Je integreert dus de opgedane kennis uit de 
theoretische opleidingsonderdelen en vakdidactieken in je onderwijspraktijk. Denk hierbij aan het voeren van 
oudergesprekken, deelname aan vakgroepen, personeelsvergaderingen… Je zet de uitwerking van je portfolio 
verder, dit aan de hand van persoonlijke ontwikkelingsplannen en door middel van supervisie.
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