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INLEIDING 

In deze brochure vind je informatie over de verschillende routes om als piloot te professionaliseren 
richting de educatieve bachelor in het secundair onderwijs. Hiermee willen we een duidelijk beeld 
schetsen van hoe we je opleiding tot leerkracht gestalte kunnen geven, vanuit jouw persoonlijke 
situatie. We garanderen een kwaliteitsvolle opleiding die een degelijke voorbereiding biedt op je job 
als leerkracht in het secundair onderwijs, en voldoende aanvullende mogelijkheid om jouw kansen in 
het werkveld te optimaliseren.  

Afkortingen die in de brochure worden gebruikt 

• OPO  opleidingsonderdeel 
• EBASO  educatieve bachelor in het secundair onderwijs 
• BPB  bewijs van pedagogische bekwaamheid 
• VEB  verkorte educatieve bachelor 
• PBA  professionele bachelor 
• EVK  eerder verworven kwalificatie 
• SP   studiepunten 
• LIO   leraar in opleiding 
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INHOUD 

Wat leer ik in deze opleiding? 
Competent worden in het leraar zijn, is het streefdoel van onze bacheloropleiding. Gedurende de 
opleiding maak je als student kennis met de 10 basiscompetenties van de leraar secundair onderwijs. 
Tien competenties die omschrijven wat je als leraar moet kennen en kunnen.  Je verwerft alle kennis, 
vaardigheden en attitudes die je nodig hebt om te functioneren als leraar. Kortom een bagage 
waarmee je verder aan de slag kunt in je eigen klas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het opleidingsprogramma is opgebouwd uit opleidingsonderdelen [OPO’s]. Informatie over de 
inhouden van de opleidingsonderdelen vind je op : www.vives.be/nl/studeren/ects-fiches. 

Hoe ziet het opleidingsprogramma eruit? 
In VIVES stel je zelf je opleidingsprogramma samen. Je verdiept je in de onderwijsvakken die jou 
interesseren. Je wordt geleidelijk aan een echte vakspecialist. Je voedt zo je eigen interesses en je 
enthousiasme om hierover les te geven aan jongeren. Je start je opleiding met heel wat competenties, 
talenten en ideeën. VIVES zoekt samen met jou het optimale leertraject. Hierbij staan flexibiliteit en 
de verdere ontwikkeling van je eigen talenten en mogelijkheden voorop. Leraar word je niet alleen! 
Jouw persoonlijke trajectbegeleider ondersteunt je studieloopbaan en voor extra tips rond leren en 
studeren kan je terecht bij de studiebegeleiding. 

De kwaliteit van de geïntegreerde leraar staat bij ons voorop. We koesteren wat goed is en integreren 
nieuwe inhoudelijke, didactische en technologische impulsen. Liefde voor het vak en leerlingen 
inspireren krijgen een belangrijke plaats in VIVES. We zijn ervan overtuigd dat naast het professionele 
ook jouw persoonlijke identiteit aan bod moet komen. 

 

  

http://www.vives.be/nl/studeren/ects-fiches
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MIJN TRAJECT 

Hoelang doe ik over deze opleiding? 
Je studieprogramma is een traject op maat. De duur van de opleiding verschilt van student tot student. 
De duurtijd is afhankelijk van het programma dat jij moet volgen en van de verleende vrijstellingen. 
Je vindt op de volgende pagina’s de standaard opleidingsprogramma’s die eventueel kunnen aange-
vuld worden met extra vrijstellingen.  

Heb ik recht op [extra] vrijstellingen? 
We houden maximaal rekening met je vooropleiding en je relevante werkervaring. Hierdoor kan je 
vrijstellingen bekomen en hoef je bepaalde opleidingsonderdelen niet meer af te leggen. Zo krijg je 
een programma op maat.   

Je bewijst jouw eerder verworven kwalificaties [EVK’s] aan de hand van officiële diploma’s en/of 
getuigschriften. Het indienen van een EVK-dossier is verplicht en gratis. Wij baseren ons op dit dossier 
om een opleidingsprogramma op maat op te stellen.  
Voor vragen bij het aanvragen van vrijstellingen, kan je terecht bij de studie-en trajectbegeleider van 
de betreffende campus. Bekijk ook de uitleg die je vindt via de volgende weblink: 
www.vives.be/nl/studeren/ondersteuning/vrijstellingen. 
 
Verder in deze brochure gaan we dieper in op de schakel van erkende vergunning van lijnpiloot naar 
de PBA in de Luchtvaart. Je leest er ook over de opties om aanvullende trajecten te volgen voor een 
uitbreiding van onderwijsbevoegdheid, met kans op inhoudelijke vrijstelling.  

Kan ik mijn traject spreiden? 
Je krijgt de mogelijkheid om op eigen tempo te studeren. Afhankelijk van de tijd die jij kan spenderen 
om met je studie bezig te zijn in combinatie met werk en/of gezin, kan je je traject spreiden over 
meerdere jaren. 

De studietrajectbegeleider geeft je tips om een realistische inschatting te maken. Dit hoeft niet vast te 
staan voor de volledige studieperiode, maar kan jaarlijks aangepast worden. Onderstaande tabel geeft 
je een beeld van hoeveel uren je moet kunnen spenderen per week volgens het aantal opgenomen 
studiepunten. 

Studiepunten per academiejaar Studie- en werktijd 

30 STP ± 20 u. per week 

45 STP ± 30 u. per week 

60 STP [idem als in de dagopleiding] ± 40 u. per week 

Studeren en werken combineren is haalbaar, maar daarom niet eenvoudig. Een goede planning is een 
must. Daarom krijg je bij het begin van je opleiding een voorstel voor jouw planning, afhankelijk van 
het aantal studiepunten dat je wilt afleggen. Je kan tijdens het jaar je planning bijsturen.  

http://www.vives.be/nl/studeren/ondersteuning/vrijstellingen
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Wat is de kortste route naar het diploma van leraar? 
De kortste weg naar een diploma van leraar is de verkorte educatieve bachelor. Deze opleiding van 
60 studiepunten leidt tot een volwaardige educatieve bachelor in secundair onderwijs. Afhankelijk 
van jouw situatie kan je deze opleiding volgen via drie trajecten: 

- Het flextraject: dit traject zet in op avond-, afstand- en zaterdagonderwijs om een combinatie 
met werk en gezin mogelijk te maken. Een minimale duurtijd van 2 jaar is voorzien.  

- Het LIO-traject: dit traject is voorzien voor wie reeds een job in onderwijs heeft maar het 
diploma van leraar nog niet op zak heeft. Hier wordt eveneens ingezet op avond-, afstand- en 
zaterdagonderwijs maar de praktijk wordt in eigen uren gepresteerd. Hierdoor kan dit in 
anderhalf jaar worden afgewerkt, indien opstart in februari. 

- Het éénjarig dagtraject: dit traject veronderstelt een voltijdse studie die in één jaar wordt 
afgewerkt. Je volgt overdag les.  

Voor meer informatie over de verkorte educatieve bachelor neem je best een kijkje op de website 
https://www.edu-leraar.be/leraar-worden/verkorte-educatieve-bachelor. Voor de 
opleidingsbrochure kan je terecht op https://www.edu-leraar.be/files/EDU_Brochure-
VEB_2022_PV_V5_online.pdf  

Kan ik met mijn vergunning van lijnpiloot starten in een verkorte educatieve 
bachelor?  
De diplomavoorwaarde om de verkorte educatieve bachelor te kunnen opstarten is het 
bachelordiploma. De vergunning van lijnpiloot is geen bachelordiploma. Toch kan je hiermee de 
opleiding starten.  

In het artikel II.378, §3 van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013 wordt momenteel het 
volgende bepaald: “De opleiding tot lijnpiloot georganiseerd door een door het Belgisch Bestuur van 
de Luchtvaart erkende privé-instelling wordt gelijkgesteld met een professionele bacheloropleiding.” 

Ondanks het gegeven dat het Belgisch Bestuur van de Luchtvaart niet meer bestaat, maar is opgevolgd 
door het Directoraat-generaal Luchtvaart van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, is de 
gelijkschakeling effectief wel een feit. Het Directoraat-generaal is immers de rechtmatige opvolger van 
het Belgisch Bestuur van de Luchtvaart.  

De Federale Overheid bezorgde ons deze lijst van private instellingen die de opleiding tot piloot aan-
bieden en officieel worden erkend: 
https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/vergunningen/vliegopleidingen  

Voor erkenningen uit het verleden mailen ja naar bcaa.ato@mobilit.fgov.be  

Piloten van wie de opleiding tot lijnpiloot is gelijkgesteld met een professioneel bachelordiploma, 
kunnen dus instromen in deze opleiding.  

 

https://www.edu-leraar.be/leraar-worden/verkorte-educatieve-bachelor
https://www.edu-leraar.be/files/EDU_Brochure-VEB_2022_PV_V5_online.pdf
https://www.edu-leraar.be/files/EDU_Brochure-VEB_2022_PV_V5_online.pdf
https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/vergunningen/vliegopleidingen
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In welke vakken mag ik lesgeven na het behalen van mijn bewijs van 
pedagogische bekwaamheid via de verkorte educatieve bachelor, vanuit mijn 
vergunning van lijnpiloot?  
De verkorte educatieve bachelor is een opleiding die zich richt op de pedagogisch-didactische 
competenties, kortom het leraarschap. De inhoudelijke expertise heb je opgedaan tijdens jouw 
vooropleiding en eventuele nuttige werkervaring. Om onderwijsbevoegdheid in secundair onderwijs 
te bekomen moet die inhoudelijke expertise echter de volledige lading voor dat vak dekken. Dat is niet 
bij elke vooropleiding het geval. Ook de vergunning als lijnpiloot volstaat niet om als vakexpert in het 
secundair onderwijs beschouwd te worden.  

Na het behalen van jouw bewijs van pedagogische bekwaamheid behaal je een voldoende geachte 
bekwaamheid in de verschillende vakken van het secundair onderwijs. Dat betekent dat je wel aan de 
slag kan in onderwijs maar je dus niet kan profileren als een leerkracht binnen een specifiek vak. Omdat 
we onderwijskwaliteit hoog in het vaandel dragen, stimuleren we studenten steeds om de 
(aanvullende) routes te verkennen die wel de vakexpertise kunnen garanderen. Binnen VIVES is op dat 
vlak ook heel wat mogelijk (zie verder). 

In welke vakken mag ik lesgeven na het behalen van mijn bewijs van 
pedagogische bekwaamheid via de verkorte educatieve bachelor, vanuit de 
professionele bachelor in de luchtvaart?  
Wie een bachelor in de luchtvaart op zak heeft en vervolgens de verkorte educatieve bachelor volgt, 
bekomt op het einde van de rit wel een vereiste bekwaamheid binnen het vak mechanica en 
nijverheidstechnieken.  

Je kan dit zelf raadplegen via 

https://data-
onderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/tabel.aspx?s=diploma&niv=SO&g=&id=97  1 

Met deze onderwijsbevoegdheid kan je een rol van betekenis spelen binnen het STEM2-onderwijs. 
Meer informatie over dit domein vind je via  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/onderwijs-in-een-
notendop/studie-en-beroepskeuze/begeleiding-bij-studie-en-beroepskeuze/stem-science-
technology-engineering-mathematics. Je vindt er ook een bevlogen video terug van STEM-
ambassadeur en astronaut Frank De Winne.  

 
1 BPB = Bewijs van Pedagogische Bekwaamheid. Dit behaal je via een educatieve opleiding zoals de verkorte 
educatieve bachelor.  
2 STEM is een letterwoord dat staat voor Science – Technology – Engineering – Mathematics en omvat een 
waaier aan technologische, technische, exact-wetenschappelijke en wiskundige opleidingen en beroepen. 

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/tabel.aspx?s=diploma&niv=SO&g=&id=97
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/tabel.aspx?s=diploma&niv=SO&g=&id=97
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/onderwijs-in-een-notendop/studie-en-beroepskeuze/begeleiding-bij-studie-en-beroepskeuze/stem-science-technology-engineering-mathematics
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/onderwijs-in-een-notendop/studie-en-beroepskeuze/begeleiding-bij-studie-en-beroepskeuze/stem-science-technology-engineering-mathematics
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/onderwijs-in-een-notendop/studie-en-beroepskeuze/begeleiding-bij-studie-en-beroepskeuze/stem-science-technology-engineering-mathematics
https://www.youtube.com/watch?v=GMTDkBmdHGw
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Wie een job in het onderwijs binnen deze vakken ambieert, heeft dus met de verkorte educatieve 
bachelor genoeg om aan de slag te gaan. Het is dan enkel nog zaak om na te gaan welk van de drie 
trajecten in jouw situatie het meest geschikt is. Neem contact op met de studie- en trajectbegeleider 
om jouw persoonlijk traject samen te stellen. 

• Brugge: edu-brugge@vives.be 
• Kortrijk: edu-kortrijk@vives.be 

Op welke manier kan ik mijn onderwijsbevoegdheid uitbreiden en mijn kansen 
in het werkveld verhogen?  
Om een vereiste bekwaamheid in één of meerdere vakken te bekomen of aanvullend te behalen zijn 
er drie opties:  

1. PBA Luchtvaart + verkorte educatieve bachelor (voor lijnpiloten) 
2. Verkorte educatieve bachelor + één extra onderwijsvak 
3. Educatieve bachelor met 2 onderwijsvakken 

 

1) PBA Luchtvaart + verkorte educatieve bachelor (voor lijnpiloten) 

Mogelijks wens je eerst jouw vergunning te upgraden naar een professionele bachelor in de luchtvaart. 
Indien je deze route kiest om daarna de verkorte educatieve bachelor te volgen, bekom je een vereist 
bekwaamheidsbewijs binnen mechanica en nijverheidstechnieken (zie p. 9).  

De PBA Luchtvaart betreft normaliter 180 studiepunten maar als je de vergunning van lijnpiloot op zak 
hebt kom je mogelijk in aanmerking komen om de studieduur in te korten. De afstudeerrichting 
aspirant-lijnpiloot biedt daarin de meeste vrijstellingen. Grosso modo dien je nog slechts de helft van 
de studiepunten te volgen doch elk dossier wordt individueel behandeld.  

Meer informatie over deze bacheloropleiding vind je via 

 https://www.vives.be/nl/technology/luchtvaart  

Contact voor vrijstellingen: ivan.becuwe@vives.be  

Contact voor algemene informatie: joke.vanvooren@vives.be  

2) Verkorte educatieve bachelor + één extra onderwijsvak 

Hierboven werd de verkorte educatieve bachelor toegelicht. Het werd duidelijk dat louter de 
vergunning van lijnpiloot met een bewijs van pedagogische bekwaamheid, niet volstaat om een 
vereiste bekwaamheid in een vak te verkrijgen. Wanneer je het bewijs van pedagogische bekwaamheid 
op zak hebt, kan je jou wel verder specialiseren in een bepaald vakgebied.  

Binnen VIVES bestaan trajecten die tijdens/na de verkorte educatieve bachelor kunnen gevolgd 
worden, in functie van het behalen van een vereiste bekwaamheid binnen een bepaald vak. Deze 
trajecten tellen 44 studiepunten waarvan er mogelijks al enkele kunnen ingekanteld worden in de 
verkorte educatieve bachelor via een keuzevak en eventueel vakdidactiek.  

De verkorte educatieve bachelor + een extra onderwijsvak zal maximaal 101 studiepunten inhouden. 

 

mailto:edu-brugge@vives.be
mailto:edu-kortrijk@vives.be
https://www.vives.be/nl/technology/luchtvaart
mailto:ivan.becuwe@vives.be
mailto:joke.vanvooren@vives.be
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Aanbod in Brugge: 

 

 
Aanbod in Torhout: 

 
 

Dit aanvullende traject kan zowel in dag- als afstandsonderwijs gevolgd worden. Ook hier zal dus een 
traject op maat besproken worden. Afhankelijk van het gekozen onderwijsvak kunnen inhoudelijke 
vrijstellingen worden toegekend binnen dit traject. De studie- en trajectbegeleiders helpen je verder.  

Verkorte educatieve bachelor (eerste stap): 

• Brugge: edu-brugge@vives.be 
• Kortrijk: edu-kortrijk@vives.be 

Aanvullend traject voor een extra onderwijsvak (tweede stap): 

- Dagonderwijs (Brugge of Torhout): stb.ond.brugge@vives.be of  
stb.ond.ao.torhout@vives.be 

- Flextraject, flexibel traject met aanbod contactmomenten dagonderwijs (Brugge): 
stb.ond.brugge@vives.be 

mailto:edu-brugge@vives.be
mailto:edu-kortrijk@vives.be
mailto:stb.ond.brugge@vives.be
mailto:stb.ond.ao.torhout@vives.be
mailto:stb.ond.brugge@vives.be
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- Afstandsonderwijs, flexibel traject met aanbod [online] avond-contactmomenten (Torhout): 
stb.ond.ao.torhout@vives.be 
 

3) Educatieve bachelor met twee onderwijsvakken 

Wie zich graag direct wil verdiepen in twee verschillende onderwijsvakken om de kansen op het 
werkveld te maximaliseren, kiest best deze route. In maximum 120 studiepunten in dag- of 
afstandsonderwijs behaal je het bewijs van pedagogische bekwaamheid met onderwijsbevoegdheid in 
twee onderwijsvakken. Ook hier kunnen vrijstellingen op basis van inhoudelijke kwalificatie tot de 
mogelijkheden behoren, afhankelijk van de gekozen vakken.  

Deze optie kent dezelfde routes als deze voor het aanvullende onderwijsvak: 

- Dagonderwijs (Brugge of Torhout): stb.ond.brugge@vives.be of  
stb.ond.ao.torhout@vives.be 

- Flextraject met aanbod contactmomenten dagonderwijs (Brugge): Evelien Theuninck 
stb.ond.brugge@vives.be 

- Afstandsonderwijs, met aanbod [online] avond-contactmomenten (Torhout): 
stb.ond.ao.torhout@vives.be 

 

Je kan dus binnen zowel optie 2 als 3 op basis van interesse, zelf de vakken bepalen waarin jij leerkracht 
wil worden. Indien je binnen jouw opleiding onderdelen hebt gezien omtrent techniek, mechanica, 
elektriciteit of fysica, kan het de moeite zijn om jouw kwalificaties te bezorgen aan de studie-en 
trajectbegeleider. Die kan in samenspraak met de betreffende docent nagaan of je in aanmerking komt 
voor inhoudelijke vrijstellingen. Op die manier kan het traject verder worden ingekort.  

Met een bachelor in de luchtvaart is er bijvoorbeeld een vrijstelling van 3 à 4 studiepunten te bekomen 
voor vakinhoud techniek, wiskunde en fysica, indien voor één van deze vakken wordt gekozen. Voor 
elektriciteit loopt dit op naar 12 studiepunten vrijstelling.  

 

  

mailto:stb.ond.ao.torhout@vives.be
mailto:stb.ond.brugge@vives.be
mailto:stb.ond.ao.torhout@vives.be
mailto:stb.ond.brugge@vives.be
mailto:stb.ond.ao.torhout@vives.be
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Schematische voorstelling mogelijke trajecten 
 

 





VIVES | EDUCATIEVE BACHELOR IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS 5 

ONDERWIJSVAKKEN EBASO VIVES 

Afstandsonderwijs | met aanbod [online] avond-contactmomenten 
Meer info over elk opleidingsonderdeel vind je via deze link:  
onderwijsaanbod.vives-zuid.be/opleidingen/n/ 

Vooropleiding: 

 zonder of met bachelor- of master diploma | 2 onderwijsvakken 
 met bachelor- of master diploma én pedagogische bekwaamheid | 1 onderwijsvak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Belangrijk: ongeacht de reeks kunnen alle vakken gecombineerd worden door een gefaseerde opstart. ** 

 

Info? stb.ond.ao.torhout@vives.be 

 

  

http://onderwijsaanbod.vives-zuid.be/opleidingen/n/
mailto:stb.ond.brugge@vives.be


VIVES | EDUCATIEVE BACHELOR IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS 6 

Afstandsonderwijs 
Meer info over elk opleidingsonderdeel vind je via deze link:  
onderwijsaanbod.vives-zuid.be/opleidingen/n/ 

Vooropleiding: 

 met bachelor- of master diploma én pedagogische bekwaamheid | 1 onderwijsvak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info? stb.ond.ao.torhout@vives.be 

  

http://onderwijsaanbod.vives-zuid.be/opleidingen/n/
mailto:stb.ond.ao.torhout@vives.be
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Flextraject | met aanbod contactmomenten dagonderwijs 
Meer info over elk opleidingsonderdeel vind je via deze link:  
onderwijsaanbod.vives-noord.be/opleidingen/n/ 

Vooropleiding: 

 zonder of met bachelor- of master diploma | 2 onderwijsvakken 
 met bachelor- of master diploma én pedagogische bekwaamheid | 1 onderwijsvak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info? stb.ond.brugge@vives.be 

  

http://onderwijsaanbod.vives-noord.be/opleidingen/n/
mailto:stb.ond.brugge@vives.be
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TOEKOMST 

Waar kan ik met mijn diploma aan de slag? 
Als je een educatieve bachelor in het secundair onderwijs volgt, wil je natuurlijk graag in het onderwijs 
aan de slag. Toch zijn er ook buiten het onderwijs heel wat educatieve sectoren en taken waarin 
medewerkers met een onderwijsopleiding aan de slag gaan.  

Het verzorgen van educatieve pakketten in musea, culturele centra, nascholingsprojecten … behoren 
tot de mogelijkheden, maar ook meer commerciële functies dankzij je verworven communicatieve 
vaardigheden.  

Kan ik na het behalen van mijn diploma nog verder studeren? 
Via de verkorte studieroute secundair onderwijs kan je in één jaar een onderwijsbevoegdheid in een 
bijkomend onderwijsvak verwerven.  

Wil je graag onderwijsbevoegdheid in het kleuter- of lager onderwijs? Dan kan je via een verkorte 
studieroute een bijkomend diploma behalen voor kleuter- of lager onderwijs. 

Meer info: www.vives.be/nl/onderwijs/verkorte-studieroute-onderwijs 

Wil je verder specialiseren dan zijn de verschillende bachelor-na-bacheloropleidingen en de 
postgraduaat misschien iets voor jou: 

• banaba Zorgverbreding en remediërend leren: https://www.vives.be/nl/onderwijs/banaba-
zorgverbreding-en-remedierend-leren  

• banaba Schoolontwikkeling: https://www.vives.be/nl/onderwijs/banaba-schoolontwikkeling  
• banaba Buitengewoon Onderwijs: https://www.vives.be/nl/onderwijs/banaba-

buitengewoon-onderwijs  
• postgraduaat Digitale Didactiek: https://www.vives.be/nl/onderwijs/postgraduaat-digitale-

didactiek  

Een andere mogelijkheid is een master in de onderwijskunde, educatieve wetenschappen of 
pedagogiek aan een universiteit behalen. Je moet hiervoor eerst een schakelprogramma volgen.  
Afhankelijk van je onderwijsvakken kan je ook, via schakelprogramma’s, overstappen naar andere 
universitaire opleidingen. Wie weet keer je terug naar onze campus om er als pedagoog of psycholoog 
les te geven aan toekomstige leerkrachten?   

Maar er zijn ook heel wat diplomagerichte, langlopende nascholingsmogelijkheden.  

Meer info: www.vives.be/nl/studeren/verder-studeren-na-je-studies-aan-vives 

INSCHRIJVEN 

Verplichte instaptoets 
Studenten die zich willen inschrijven voor een lerarenopleiding moeten in heel Vlaanderen [in dag-, 
avond- en afstandsonderwijs] deelnemen aan een verplichte, maar niet-bindende instaptoets. 

Meer info: www.vives.be/nl/onderwijs/instaptoets-lerarenopleiding 

http://www.vives.be/nl/onderwijs/verkorte-studieroute-onderwijs
https://www.vives.be/nl/onderwijs/banaba-zorgverbreding-en-remedierend-leren
https://www.vives.be/nl/onderwijs/banaba-zorgverbreding-en-remedierend-leren
https://www.vives.be/nl/onderwijs/banaba-schoolontwikkeling
https://www.vives.be/nl/onderwijs/banaba-buitengewoon-onderwijs
https://www.vives.be/nl/onderwijs/banaba-buitengewoon-onderwijs
https://www.vives.be/nl/onderwijs/postgraduaat-digitale-didactiek
https://www.vives.be/nl/onderwijs/postgraduaat-digitale-didactiek
http://www.vives.be/nl/studeren/verder-studeren-na-je-studies-aan-vives
http://www.vives.be/nl/onderwijs/instaptoets-lerarenopleiding
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Wat zijn de toelatingsvoorwaarden? 
Om je in te kunnen schrijven, moet je afgestudeerd zijn in het secundair onderwijs [ASO, KSO, TSO of 
na een zevende jaar BSO], Nederlands spreken en over voldoende leerkrediet beschikken.  

Meer info: www.vives.be/nl/studeren/toelatingsvoorwaarden/toelatingsvoorwaarden-professionele-
bacheloropleidingen 

  

http://www.vives.be/nl/studeren/toelatingsvoorwaarden/toelatingsvoorwaarden-professionele-bacheloropleidingen
http://www.vives.be/nl/studeren/toelatingsvoorwaarden/toelatingsvoorwaarden-professionele-bacheloropleidingen
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Wat is leerkrediet?  
De Vlaamse overheid wil studenten stimuleren om een haalbaar studietraject te kiezen. Daarom krijg 
je bij de start van je opleiding in het hoger onderwijs een leerkrediet. Het leerkrediet is een rugzak van 
140 studiepunten. Bij de start van je opleiding verdwijnen de opgenomen studiepunten uit je rugzak. 
Als je slaagt, krijg je er terug. De studiepunten die je niet verwerft, komen niet meer terug in de rugzak. 
De verkorte educatieve bachelor is niet onderhevig aan het leerkrediet. Meer info: 
www.vives.be/nl/studeren/ondersteuning/leerkrediet 

Ik heb geen diploma secundair onderwijs. Wat nu?   
Onder een aantal voorwaarden is het mogelijk om in te schrijven bij VIVES zonder diploma secundair 
onderwijs, maar dan moet je wel slagen voor een toelatingsproef.  
Meer info: www.vives.be/nl/studeren/toelatingsproef 

Hoeveel bedraagt het inschrijvingsgeld? 
Inschrijvingsgeld 

Het inschrijvingsgeld omvat steeds een vast gedeelte en een variabel gedeelte op basis van de 
studiepunten. Dit bedrag is vastgelegd door de Vlaamse overheid. Het inschrijvingsgeld voor het 
academiejaar 2022-2023 bedraagt een vaste instapkost van € 253,60 aangevuld met een bedrag van 
€ 12,10 per studiepunt voor niet-beursstudenten. Een bijna-beursstudent heeft een vaste kost van 
€  253,60 en een variabele kost van € 4,70 per studiepunt. Beursstudenten ten slotte betalen enkel 
een vast gedeelte van € 115,80. Naast het inschrijvingsgeld zijn er nog de kosten die eigen zijn aan de 
gevolgde opleiding zoals de kostprijs voor de aankoop van handboeken en syllabi. 

Meer info: www.vives.be/nl/studeren/financieel 

Bekijk ook de uitleg hierover via het YouTube-fragment: youtu.be/YBgIlwVJhgk.  

Wie niet meer over voldoende leerkrediet beschikt, wordt een verhoogd studiegeld aangerekend. Voor 
niet-beurstariefstudenten wordt het variabel bedrag verdubbeld voor elk opgenomen studiepunt 
waarvoor de student geen leerkrediet meer heeft. De status van je leerkrediet kan je raadplegen via 
www.onderwijs.vlaanderen.be/leerkrediet. 

Studiefinanciering 

Onze dienst Studentenvoorzieningen [STUVO] kan financiële steun verlenen in de vorm van renteloze 
voorschotten op studiefinanciering, renteloze leningen of STUVO-toelages.  Je kan via STUVO ook laten 
berekenen of je in aanmerking komt voor een studiebeurs van de overheid. Maak een afspraak met 
Annelies Dutoict, STUVO Torhout, via deze link: maakeenafspraak | Stuvoloods Torhout. 

Meer info: www.vives.be/nl/studeren/stuvo-de-studentenvoorzieningen-van-onze-hogeschool 

Heb ik recht op Vlaams opleidingsverlof? [vervangt: betaald educatief verlof] 
Raadpleeg www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof voor de meest recente wetgeving. 

http://www.vives.be/nl/studeren/ondersteuning/leerkrediet
http://www.vives.be/nl/studeren/toelatingsproef
http://www.vives.be/nl/studeren/financieel
https://youtu.be/YBgIlwVJhgk
http://www.onderwijs.vlaanderen.be/leerkrediet
https://stuvoloods.be/torhout/maakeenafspraak
https://stuvoloods.be/torhout/maakeenafspraak
http://www.vives.be/nl/studeren/stuvo-de-studentenvoorzieningen-van-onze-hogeschool
http://www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof
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Heb ik recht op opleidingscheques? 
Deze regelgeving verandert regelmatig. Alle up-to-date info  [o.a. over de aanvraagprocedure] vind je 
op www.vdab.be/opleidingscheques.
 

Hoe kan ik me inschrijven voor de opleiding? 
De inschrijving bestaat uit drie stappen. 

1 Je vult de verplichte, maar niet-bindende instaptoets in. Iedereen die zich inschrijft in de 
lerarenopleiding legt verplicht een aantal instaptoetsen af. Deze dienen je een beeld te bezorgen 
van je eigen startniveau. De toetsen leg je online af wat een bewijs van deelname oplevert. Dit 
bewijs geef je af bij definitieve inschrijving of uiterlijk twee weken na inschrijving. Meer info vind 
je op www.onderwijskiezer.be/v2/download/vlhorafolderINSTAP170215.pdf. 

2 Je registreert je via de website www.vives.be/nl. 

• Welke leerroute kan ik volgen?  

o Voor de verkorte educatieve bachelor filter je eerst op ‘EDU’ 

o Voor de educatieve bachelor filter je op ‘bachelor’ 

• Welk programma is voor mij van toepassing?  Neem contact op met de studie-en 
trajectbegeleider voor meer informatie over jouw traject.  

3 Na registratie kan je je definitief inschrijven op de campus of je kan dit volledig online doen.  
Om je definitief in te schrijven heb je een aantal zaken nodig: 

• Een kopie van je identiteitskaart [voorkant en achterkant]. 
• Een kopie van je hoogst behaalde diploma [als je dit behaalde voor 2000, diploma’s die 

na deze datum werden behaald kunnen we zelf opvragen]. 
• Brief aanvraag studietoelage 2022-2023 of brief toekenning studietoelage 2022-2023 

[als je een studietoelage wenst aan te vragen]. 
• Bewijs aflegde instaptoets. Dit is verplicht bij de online inschrijving, anders kan je de 

inschrijving niet afronden. 

Na de inschrijving ontvang je per post een factuur, studentenkaart en alle nodige informatie voor de 
start van jouw opleiding. De code om jouw account te activeren wordt via mail doorgestuurd. Het is 
dus uiterst belangrijk om een correct mailadres te gebruiken voor de inschrijving. Ontving je binnen 
een week geen code, stuur dan een mail naar studentenadministratie.kortrijk@vives.be of 
studentenadministratie.brugge@vives.be. Om tijdig van start te kunnen gaan met de opleiding, raden 
we je aan om je uiterlijk twee weken voor de startdag definitief in te schrijven. 

Wanneer kan ik starten met de opleiding? 
Het academiejaar gaat officieel van start half september. 
Wens je later in te stappen? Dat kan, maar neem dan eerst contact op met de trajectbegeleider. 
 

http://www.vdab.be/opleidingscheques
http://www.onderwijskiezer.be/v2/download/vlhorafolderINSTAP170215.pdf
http://www.vives.be/nl
mailto:studentenadministratie.kortrijk@vives.be
mailto:studentenadministratie.brugge@vives.be
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Je start de opleiding met een startmoment op de campus. De startmomenten zijn voorzien half 
september en eind januari. Aangezien je de opleiding kan starten in september of februari en je de 
planning flexibel kan aanpassen, kan je bijgevolg afstuderen in januari, juni en september.  

Moet ik een nieuwe computer aankopen?   
Je hebt een computer met internetverbinding nodig. Een scanner is eveneens mooi meegenomen. Als 
VIVES-student kan je software goedkoper aankopen en gebruik maken van speciale promoties op 
laptops. Bij de start van je opleiding krijg je hierover meer informatie.   

MEER INFO 

Bij wie kan ik terecht voor meer informatie? 

Verkorte educatieve bachelor 

- Dennis Monte, trajectbegeleider 
Brugge edu-brugge@vives.be  

 

- Stéphanie Van Marcke, 
trajectbegeleider Kortrijk edu-
kortrijk@vives.be 

 

 Algemene infoaanvragen 
 Vragen over opmaak ISP [= individueel 

studieprogramma] 
 Vrijstellingsaanvragen [EVK & EVC] 
 Planning contactmomenten 
 … 

Educatieve bachelor met twee 
onderwijsvakken OF één extra 
onderwijsvak 

- Evelien Theuninck, 
trajectbegeleider Brugge (dag, flex) 
stb.ond.brugge@vives.be  
  

- Marleen Lefebre, trajectbegeleider 
Torhout (afstand) en coördinator 
afstandsonderwijs Torhout 
stb.ond.ao.torhout@vives.be 
 

 Algemene infoaanvragen 
 Vragen over opmaak ISP [= individueel 

studieprogramma] 
 Vrijstellingsaanvragen [EVK & EVC] 
 Examenplanning 
 Planning [live of online] contactmomenten 
 … 

Opleidingsverantwoordelijken 
- Ann Derycke, opleidingshoofd Edu 

(Brugge/Kortrijk) 
ann.derycke@vives.be   

- Evelien Geurts, opleidingshoofd 
Torhout 
evelien.geurts@vives.be 

- Mikaël Pieters, opleidingshoofd 
Brugge 
mikael.pieters@vives.be  

 Vragen over het algemeen beleid 

mailto:edu-brugge@vives.be
mailto:edu-kortrijk@vives.be
mailto:edu-kortrijk@vives.be
mailto:stb.ond.brugge@vives.be
mailto:stb.ond.ao.torhout@vives.be
mailto:ann.derycke@vives.be
mailto:evelien.geurts@vives.be
mailto:mikael.pieters@vives.be
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Dienst studentenzaken 

- Hans Hoornaert, Kortrijk/Torhout 
studentenadministratie.kortrijk@vives.be  

 

- Barbara Vandelanotte, Brugge 

studentenadministratie.brugge@vives.be  

 

 Administratieve vragen [attesten, opleidingscheques, 
inschrijving, Vlaams opleidingsverlof …] 

Infomomenten 
Wil je kennismaken met de opleiding en de docenten? Dan ben je van harte welkom op één van onze 
infomomenten. 

Meer info: www.vives.be/nl/studeren/infodagen 

  

mailto:studentenadministratie.kortrijk@vives.be%20@vives.be
mailto:studentenadministratie.brugge@vives.be
http://www.vives.be/nl/studeren/infodagen
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HANDIGE LINKS 

Info Vlaamse overheid www.vlaanderen.be/onderwijs-en-vorming 

Educatieve bachelor in het 
secundair onderwijs  

www.vives.be/nl/onderwijs/secundair-onderwijs-0 

Inschrijvingsvoorwaarden www.vives.be/nl/inschrijvingsvoorwaarden 

Vrijstellingen EVC/EVK  www.vives.be/nl/studeren/ondersteuning/vrijstellingen 

Onderwijs- en 
examenreglement 

www.vives.be/nl/studeren/onderwijs-en-examenreglement  

Onderwijs- en 
examenfaciliteiten 

www.vives.be/nl/studeren/ondersteuning/onderwijs-en-
examenfaciliteiten 

Studentenportaal www.vives.be/nl/studeren/tools 

Aanvraag studietoelage STUVO 
studentenvoorziening 

www.vives.be/nl/studeren/stuvo-de-studentenvoorzieningen-
van-onze-hogeschool 

Studiegelden www.vives.be/nl/studeren/financieel 

Studentenstatuut: studietoe-
lagen, kinderbijslag, …]  

www.centenvoorstudenten.be 

 
Stand van je leerkrediet 

www.vives.be/nl/studeren/ondersteuning/leerkrediet 

onderwijs.vlaanderen.be/node/2269 

Steun Vlaamse overheid, 
voorwaarden voor werknemers 

www.vlaanderen.be/vlaamse-opleidingsincentives 
www.vives.be/nl/studeren/financieel 

Steun Vlaamse overheid, 
erkende opleidingen? 

www.vlaanderen.be/opleidingsdatabank 
www.vives.be/nl/studeren/financieel 

KMO-portefeuille 

Code: DV.O242799 
www.vives.be/nl/studeren/financieel/kmo-portefeuille  

Erkenning buitenlandse 
diploma’s 

Niveau- of specifieke erkenning: naricvlaanderen.be 

Professionele erkenning: vlaanderen.be 

Vereist bekwaamheidsbewijs 
vak, ambt, … 

data-onderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/ 

onderwijs.vlaanderen.be/nl/met-welk-huidig-onderwijsniveau-
stemt-mijn-oud-studiebewijs-overeen 

Topsportstatuut https://www.vives.be/nl/studeren/ondersteuning/studeren-
als-topsporter 

  

http://www.vlaanderen.be/onderwijs-en-vorming
http://www.vives.be/nl/onderwijs/secundair-onderwijs-0
http://www.vives.be/nl/inschrijvingsvoorwaarden
http://www.vives.be/nl/studeren/ondersteuning/vrijstellingen
http://www.vives.be/nl/studeren/onderwijs-en-examenreglement
http://www.vives.be/nl/studeren/ondersteuning/onderwijs-en-examenfaciliteiten
http://www.vives.be/nl/studeren/ondersteuning/onderwijs-en-examenfaciliteiten
http://www.vives.be/nl/studeren/tools
http://www.vives.be/nl/studeren/stuvo-de-studentenvoorzieningen-van-onze-hogeschool
http://www.vives.be/nl/studeren/stuvo-de-studentenvoorzieningen-van-onze-hogeschool
http://www.vives.be/nl/studeren/financieel
http://www.centenvoorstudenten.be/
http://www.vives.be/nl/studeren/ondersteuning/leerkrediet
http://onderwijs.vlaanderen.be/node/2269
http://www.vlaanderen.be/vlaamse-opleidingsincentives
http://www.vives.be/nl/studeren/financieel
http://www.vlaanderen.be/opleidingsdatabank
http://www.vives.be/nl/studeren/financieel
http://www.vives.be/nl/studeren/financieel/kmo-portefeuille
https://www.naricvlaanderen.be/nl/niveau-erkenning-of-specifieke-erkenning
https://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-vorming/diplomas-en-getuigschriften/professionele-erkenning-van-een-buitenlands-lerarendiploma-vlaanderen
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/met-welk-huidig-onderwijsniveau-stemt-mijn-oud-studiebewijs-overeen
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/met-welk-huidig-onderwijsniveau-stemt-mijn-oud-studiebewijs-overeen
https://www.vives.be/nl/studeren/ondersteuning/studeren-als-topsporter
https://www.vives.be/nl/studeren/ondersteuning/studeren-als-topsporter


VIVES | EDUCATIEVE BACHELOR IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS 15 
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Educatieve graduaatsopleiding 

Verkorte EDU bach/master 
www.edu-leraar.be 

 

 

 

http://www.edu-leraar.be/
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