
Na je studies?
Met een KdG-lerarendiploma ben je welkom in alle 
onderwijsnetten. Je kan er werken als leraar lager onderwijs, 
zorgleerkracht, leerkracht beweging … 

Ook in de sociaal-culturele sector vind je oud-studenten, bij 
buurtwerking bijvoorbeeld of als educatief medewerker bij 
musea en theaters.

Waar je ook terechtkomt, je kan overal het verschil maken.  
Dus, hoe groot wil jij worden?

Waar heb je les?
Campus Zuid
Brusselstraat 45, B-2018 Antwerpen
+32 3 613 13 13

Heb je nog vragen?
info.lageronderwijs@kdg.be 

V.U.: Veerle Hendrickx, Brusselstraat 45, B-2018 Antwerpen - KdG maakt deel uit van de AUHA, Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen.

Intake 
Traject I, II, III of IV? Vrijstellingen, studiespreiding, 
leerkrediet? Maak een afspraak met de 
studieloopbaancoördinator en bekijk samen jouw 
programma: belinda.wyckmans@kdg.be.

Inschrijven 
Gekozen? www.kdg.be/schrijf-in

Onze opleidingen staan niet stil. Up to date info & video:
www.kdg.be/flex-lager

kareldegrotehogeschool 
#kdghogeschool 
@kdghogeschool

Karel de Grote
Hogeschool

Voor wie al een master-  
of bachelordiploma heeft.

Flextraject

Educatieve bachelor

Leraar  
Lager Onderwijs
Geef jij élke leerling de ruimte om zichzelf te zijn?
Of geef jij metend rekenen in de echte wereld?
Of organiseer jij modderkampen voor jonge deugenieten? 
Hoe groot wil jij worden?

www.kdg.be/flex-lager

Jouw opleiding
Deze flexibele opleiding is bedoeld voor wie al een bachelor- of 
masterdiploma heeft. 

Je combineert zelfstudie met stage (overdag) en les- & 
coachingmomenten op de campus (overdag of 's avonds).Examens 
leg je af in januari, juni of augustus. Jij kiest. De regie  
van je opleiding heb je dus grotendeels zelf in handen. 

Je neemt een actief onderzoekende houding aan: wat kan je goed, 
wat wil je bijleren, wie zijn je leerlingen, wie ben jij, wat is het DNA 
van de basisschool, hoe kijk jij naar de verschillende pedagogische 
methodieken, hoe werk je mee aan een goed onderwijsbeleid, 
welke vragen roept de theorie op en welke komen er naar boven 
door de praktijk?

Via een online leerplatform verdiep je je zowel in de inhoud van 
een vak als in de didactiek ervan: je bouwt kennis op en leert hoe 
je die overbrengt op je leerlingen. Tijdens begeleidingscolleges op 
de campus krijg je extra input en coaching. Maar natuurlijk leer je 
vooral al doende, in de klas. Een heel jaar in dezelfde school.  
Zo word je echt lid van het team.

Dinsdag is je vaste KdG-dag. Ofwel plannen we stage ofwel zijn er  
les- en coachingmomenten. Daarnaast heb je ook drie keer per jaar 
een langere stage van minstens vijf dagen.

Voor de overige les- & coachingmomenten op de campus heb je 
keuze tussen een dag- en avondprogramma:

Dagprogramma Avondprogramma
Maandag van 8.15 tot 18 u. Dinsdag van 18.30 tot 20.30 u.
 Donderdag van 18.30 tot 21.30 u.

Voorzie naast de les- & coachingmomenten ook tijd voor zelfstudie en 
om de lessen voor te bereiden.
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Infodagen 2021
Op onze infodagen staan docenten en studenten uit verschillende 
opleidingen voor je klaar. Voor tijdstippen, locaties en extra 
infomomenten, check www.kdg.be/alle-infodagen.



Trajecten, lessentabel en jaarindeling

Opleidingsonderdelen STP Traject I Traject II Traject III Traject IV

Conceptuele lijn

Module Beginsituatie A 4
Module Beginsituatie B 3
Module Krachtige leeromgeving A 3
Module Krachtige leeromgeving B 7
Module Leren op maat A 5
Module Leren op maat B 5
Katholieke Dialoogschool 3
Visie 3

Integrale lijn

Nederlands 4
Wereldoriëntatie 4
Wiskunde 4
Frans 4
Motorische basisvorming 3
Muzische vorming: beeld 3
Muzische vorming: drama 3
Muzische vorming: muziek 3
Godsdienst:  
levensbeschouwelijke vorming/
rooms-katholieke godsdienst

3

RZL 3

Praktijklijn

Stage Beginsituatie AB 3
Stage Krachtige leeromgeving A 12
Stage Krachtige leeromgeving B 5
Stage Leren op maat A 13

Stage Leren op maat B 5

Totaal aantal studiepunten 70 (64*) 80 (74*) 92 (89*) 105 (102*)

 *Vrijstelling indien je het diploma van je vooropleiding behaalde  
 aan een katholieke hogeschool of universiteit.

Check www.kdg.be/flex-lager voor updates en vakbeschrijvingen.

• Je reeds behaalde bachelor- of masterdiploma bepaalt in welk 
traject je deze opleiding kan volgen.

• Behaalde je dat diploma aan een katholieke hogeschool of 
universiteit, dan word je bijkomend vrijgesteld voor een aantal 
studiepunten.

• De minimale duur van je opleiding is berekend op basis van een 
voltijds traject. Reken op een studie- en werklast van 40 uur per week.

• Wil je je studie combineren met een job, een gezin …, dan kan je 
je studie spreiden.

 
STP = studiepunten
Die drukken de omvang van een vak uit: 1 studiepunt komt overeen 
met 25 à 30 uren studie (inclusief aanwezigheid in lessen, stage en 
thuiswerk).

Godsdienst of levensbeschouwing?
Het onderwijs heeft nood aan leerkrachten met een diverse 
religieuze achtergrond. Dankzij een vakkenpakket godsdienst/
levensbeschouwing van 9 studiepunten kan je nadien alle kanten 
uit. Je bent helemaal voorbereid om les te geven in een katholieke 
school maar je kan even goed in de andere onderwijsnetten terecht. 
Tijdens je studie bepaal je waarop je het accent legt: 
levensbeschouwing of rooms-katholieke godsdienst. Kies je voor 
rooms-katholieke godsdienst, dan kan je een mandaat aanvragen  
om het vak ‘godsdienst’ te geven in katholieke scholen.

* Met deze vooropleidingen kom je in aanmerking voor Traject III:
 - Professionele bachelor: Orthopedagogie, Toegepaste 
Psychologie, Ergotherapie en Gezinswetenschappen.

 - Academische bachelor: Psychologie en Pedagogische 
wetenschappen.

 - Academische master: Pedagogische wetenschappen, 
Psychologie, Logopedische en Audiologische Wetenschappen, 
Opleidings- en onderwijswetenschappen.

Werk je al als leerkracht in een lagere school of start je binnenkort?  
Wil je je opleiding volgen in een LIO-contract (Leraar in Opleiding) 
en stage lopen op je eigen werkplek? Neem vooraleer je je 
inschrijft contact op met belinda.wyckmans@kdg.be.

Je hebt al een lerarendiploma
kleuter- of secundair onderwijs.

Je hebt al een diploma hoger 
onderwijs en een bijkomende 

onderwijsbevoegdheid.

Je hebt al een diploma hoger 
onderwijs uit onderstaande lijst.*

Je hebt al een diploma hoger 
onderwijs zonder bijkomende 

onderwijsbevoegdheid.

Traject I Traject II Traject III Traject IV

Aantal studiepunten 70 STP 80 STP 92 STP 105 STP

Aantal studiepunten  
indien eerder diploma behaald 

aan katholieke instelling
64 STP 74 STP 89 STP 102 STP

Minimale duur opleiding 1 jaar 1,5 jaar 1,5 jaar 2 jaar

Mogelijk in LIO (Leraar in Opleiding)? ja ja ja nee

Bevoegdheid Je mag lesgeven in alle jaren van het lager onderwijs, en dat in alle onderwijsnetten.
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