
Verkorte opleiding lager onderwijs Campus 
Vorselaar - Onthaal en start februari 2019 

In februari 2019 is er een volwaardig instapmoment voor de verkorte opleiding 'bachelor in 
het onderwijs, lager onderwijs' (Balov) op de Campus Vorselaar 

Op deze pagina staat informatie die je nodig hebt om de verkorte opleiding goed te kunnen 
starten. 

• De onthaaldag voor de studenten die in februari 2019 starten gaat door op 
woensdag 30 januari 2019. Deze dag gaar door tussen 11u en 16.30u. Op het 
programma: onthaal, kennismaking en rondleiding op de campus, lunch, informatie 
ICT, informatie stage, ISP en vrijstellingen. Kortom: we maken jou startklaar voor de 
eerste lesdag op 13 februari! 

• Start je in het verkort traject te Vorselaar, dan krijg je een groot vrijstellingspakket op 
basis van je eerder behaalde diploma hoger onderwijs. Misschien kom je zelfs in 
aanmerking voor extra vrijstellingen. Deze vraag je aan bij het begin van de opleiding. 
Meer informatie over het vrijstellingenbeleid in BALOV vind je hier. Tijdens de 
onthaaldag kan je de vrijstellingsaanvraag in orde maken. 

 

• Op maandag 11 februari voorzien we een instaptest basiskennis wiskunde en parate 
kennis Frans. Behaal je een 10/20 of meer? Dan wordt dit punt geregistreerd en hoef 
je deze onderdelen niet meer af te leggen tijdens de examenperiode. Wil je bij de 
examens opnieuw deelnemen? Dat mag, je behoudt de hoogste score. Meer 
informatie over deze instaptesten vind je in het document in bijlage. 

 

• Studenten Balov starten na de eerste lesweek al met de stage. Daarom willen we 
meteen na je inschrijving starten met de zoektocht naar een stageplaats. Afhankelijk 
van je woonplaats ga je al dan niet zelf op zoek. We vragen om zo snel mogelijk na de 
inschrijving bijgevoegde fiche in te vullen.  

 

• Het opleidingsonderdeel Religie, zingeving en levensbeschouwing wordt opleiding 
overschrijdend aangeboden. De lessen van dit opleidingsonderdeel worden gegeven 
tijdens de onthaalweek. Je vindt hier meer informatie omtrent het 
opleidingsonderdeel Religie, zingeving en levensbeschouwing. 

 

https://www.thomasmore.be/sites/www.thomasmore.be/files/Informatie%20vrijstellingen_Balov_juni18.pdf
https://www.thomasmore.be/sites/www.thomasmore.be/files/TMK-S%26LK-BALOV-1819-Balov%20pretesten.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xTzTd7TJZkeVx-1bUV4czrCx6PoO6NdBh1GhpOlhFqBUODFGWkk1WVdJWEEwQUJKTFRKQUNOQUNQVS4u
https://www.thomasmore.be/sites/www.thomasmore.be/files/TMK-S%26LK-BALO-1819-Balov%20RZL.pdf


• De boekenlijsten voor semester 2 vind je op www.tm-campusshop.be vanaf 31 
januari. Je kan het studiemateriaal aankopen bij een boekhandel naar keuze of bij 
Campinia Media, de boekhandel waarmee de hogeschool samenwerkt. Boeken 
besteld via Campinia Media kunnen op de campus worden afgehaald. Wie boeken 
graag tweedehands wil kopen of verkopen, kan terecht op deze website. Je bestelt in 
september enkel het studiemateriaal van het eerste semester. 

Aandachtspunten bij het bestellen van de boeken: 

o Bestel enkel de boeken voor dit semester! 
o Check zeer goed of je de juiste materialen bestelt. Leg de lijst van vakken die 

je dit semester volgt naast je bestelling. 
▪ Start je in het traject 3 semesters, dan volg je in het eerste semester 

van de opleiding deze vakken: pedagogisch-didactische vorming A, 
agogische vaardigheden, mediawijsheid, onderwijs en wereld, RK-
godsdienst, praktijk A 

▪ Start je in het traject 2 semesters, dan volg je in het eerste semester 
van de opleiding deze vakken: pedagogisch-didactische vorming B, 
wiskunde A, Nederlands A, mens en maatschappij, RK-godsdienst, 
muzische vorming A, praktijk B 

Heb je nog vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de opleidingscoördinator: 

Lore Staes: lore.staes@thomasmore.be - 0492 15 71 49 

Graag tot binnenkort! 

 

http://www.tm-campusshop.be/
http://stubooks.stumarkt.be/
mailto:lore.staes@thomasmore.be

