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FAQ’s Educatieve graduaatsopleiding en Verkorte educatieve bachelor in het secundair onderwijs 

 

FAQ’s PRAKTISCH  

 

1. Hoeveel kost de opleiding?   

Alle details over het studiegeld voor onze bachelors en graduaten vind je op de website   

https://www.thomasmore.be/inschrijven/het-studiegeld-voor-bacheloropleidingen    

https://www.thomasmore.be/inschrijven/het-studiegeld-voor-graduaatsopleidingen  

Informatie over studiefinanciering vind je hier: https://www.thomasmore.be/studenten/centen-

voor-studenten. 

  

2. Kan ik de opleiding combineren met mijn werk?  

• Verkorte Educatieve Bachelor (60 studiepunten)   

o Voltijds: 1 jaar (40-urenweek)   

Je bent voltijds ter beschikking voor contactmomenten op de campus en 

werkplekleren op de secundaire school.  Je lessenrooster is verschillend tussen 

het eerste en tweede semester en er is een stage-periode voorzien in sem. 2 

waarbij je geen les volgt op de campus.  Lessen starten om 8.30 uur.  

o Deeltijds: 2 jaar   

Zaterdagtraject: contactmomenten op zaterdagvoormiddag (8.30 u tot 

13.15 u) en woensdagavond (18.30 u tot 21.45 u)    

Maandagtraject: contactmomenten op maandag (vanaf 8.30 u, einduur 

afhankelijk van het semester) en woensdagavond (18.30 u tot 21.45 u) 

o LIO-traject: minimum 1 jaar 

Contactmomenten op maandagavond (vanaf 18.30 u) en/of 

woensdagnamiddag.  De planning wordt bij aanvang van de opleiding 

meegedeeld.   

  

• Educatieve Graduaatsopleiding (90 studiepunten) 

o Voltijds: 1,5 jaar (40-urenweek) Je bent voltijds ter beschikking voor 

contactmomenten op de campus en werkplekleren op de secundaire 

school.  Je lessenrooster is verschillend tussen het eerste en tweede 

semester. Lessen starten om 8.30 uur   

o Deeltijds: 3 jaar  

Zaterdagtraject: contactmomenten op zaterdagvoormiddag (8.30 u tot 

13.15 u) en woensdagavond (18.30 u tot 21.45 u)   

Maandagtraject: contactmomenten op maandag (vanaf 8.30 u, einduur 

afhankelijk van het semester) en woensdagavond (18.30 u tot 21.45 u)  

o LIO-traject: minimum 1,5 jaar 

Contactmomenten (specifiek voor EGO) afhankelijk van de keuze op 

maandag of zaterdag en woensdagavond/-namiddag. LIO 1 + LIO 2 

contactmomenten op maandagavond (vanaf 18.30 u). De planning wordt 

bij aanvang van de opleiding meegedeeld.   

  

  

 

 

https://www.thomasmore.be/inschrijven/het-studiegeld-voor-bacheloropleidingen
file:///C:/Users/u0114460/AppData/Local/Temp/
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3. Kan ik tijdens mijn opleiding overgaan naar een ander traject binnen de lerarenopleiding?  

Je kan overstappen naar een ander traject binnen de lerarenopleiding.  Hiervoor neem je best 

contact op met de trajectbegeleiders om samen jouw programma te bekijken.  LIO-studenten 

nemen best contact op met de werkpleklerencoördinator.   

  

4. Dien ik effectief over een diploma secundair onderwijs te beschikken als 

inschrijvingsvoorwaarde voor de educatieve graduaatsopleiding?   

Voor de educatieve graduaatsopleidingen gelden dezelfde algemene toelatingsvoorwaarden 

als voor de andere graduaatsopleidingen (Art. 134 decreet). D.w.z. dat een diploma secundair 

onderwijs niet vereist is, op voorwaarde evenwel dat de student ten minste één ander diploma 

of studiebewijs, zoals opgesomd in artikel 134 decreet, verworven heeft. Zo heeft ook een 

student met een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het 

secundair onderwijs, dat minstens 3 jaar behaald is, toegang tot de educatieve 

graduaatsopleiding.  

Bijkomend moet een student in een educatieve graduaatsopleiding ook een bewijs van nuttige 

ervaring in een technisch of praktisch vak van minstens 3 jaar kunnen voorleggen (Art. 109 

decreet), Zonder die 3 jaar nuttige ervaring kan de student niet toegelaten worden tot de 

educatieve graduaatsopleiding, zelfs als zou hij over het vereiste toegangsdiploma voor een 

graduaatsopleiding beschikken.  

Als een student niet voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voor alle 

graduaatsopleidingen, (Art. 109 decreet), is steeds het slagen voor een assessmentproef 

noodzakelijk (Art. 135 decreet) om tot de graduaatsopleiding (de educatieve of een andere) 

toegelaten te kunnen worden.  

5. Valt deze opleiding ook onder het leerkrediet-systeem uit het hoger onderwijs?  

Je hebt geen leerkrediet nodig als je inschrijft voor een educatieve graduaatsopleiding of een 

verkorte educatieve bacheloropleiding (je bezit al een bachelordiploma).  Bron: 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/studenten/studietraject-evaluatie-en- 

diploma/leerkrediet/de-werking-van-het-leerkrediet/geldt-het-leerkrediet-voor-elke-student   

   

FAQ’s STAGE  

 

  

1. Mag ik zelf een stageschool kiezen?  

Binnen de deeltijdse trajecten (zaterdagtraject en maandagtraject) mag je zelf een 

stageschool kiezen.  Wanneer je hierbij moeilijkheden ondervindt, kan er ondersteuning 

gevraagd worden bij de stagecoördinator.  

  

Binnen het voltijds traject word je door de opleiding aan een secundaire school gekoppeld 

waar je via werkplekleren jouw praktijkervaring opdoet.    

  

Binnen het LIO-traject ben je tewerkgesteld binnen een secundaire school.  Decretaal moet je 

reeds beschikken over een onderwijsopdracht van 500 uren-leraar (op een schooljaar) om in 

te stappen in dit traject. Als student kan je zelf op zoek gaan naar een onderwijsopdracht en 

op die manier starten met het LIO-traject.   

 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/studenten/studietraject-evaluatie-en-diploma/leerkrediet/de-werking-van-het-leerkrediet/geldt-het-leerkrediet-voor-elke-student
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/studenten/studietraject-evaluatie-en-diploma/leerkrediet/de-werking-van-het-leerkrediet/geldt-het-leerkrediet-voor-elke-student
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/studenten/studietraject-evaluatie-en-diploma/leerkrediet/de-werking-van-het-leerkrediet/geldt-het-leerkrediet-voor-elke-student
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2. Hoeveel tijd/dagen dien ik te voorzien voor de stage in het deeltijds traject? Of hoeveel uren 

stage dien ik te volbrengen?   

Zowel het voltijds als het deeltijds traject omvat 40 lesuren stage die opgedeeld wordt in Stage 

A en Stage B.   

Hoe wordt dit in het lessenrooster ingeroosterd?  

• VEB: Stage A valt in semester 2 en stage B valt in semester 4  

• EGO: Stage A valt in semester 4 en Stage B valt in semester 6  

Binnen stage A zal je lessen observeren, in co-teaching lessen geven, opdrachten op de school 

uitvoeren, enz.  

Binnen stage B zal je een groot aantal stagelessen uitvoeren.  

  

3. Mag ik enkel in het secundaire onderwijs stage lopen?   

Je mag maximum 10 (les)uren stage lopen in het volwassenenonderwijs, hogeschool.  

Opleidingen die niet gesubsidieerd worden door het Departement Onderwijs zijn niet 

toegelaten (vb. VDAB).   Bij twijfel contacteer je best de stagecoördinator.  

  

4. Kan ik beroep doen op opleidingscheques voor het volgen van de lerarenopleiding?  

Je kan enkel opleidingscheques aanvragen op voorwaarde dat je niet beschikt over een 

diploma hoger onderwijs (inclusief graduaat, onderwijs sociale promotie en getuigschrift 

pedagogische bekwaamheid). Indien je hooggeschoold bent (diploma hoger onderwijs) kan dit 

enkel in het kader van loopbaanbegeleiding. Je hebt samen met jouw loopbaanbegeleider 

(VDAB) een persoonlijk ontwikkelingsplan opgesteld, hiervoor heb je een attest nodig.     

   

5. Wanneer heb ik recht op educatief verlof (BEV) of opleidingsverlof (VOV)?  

Het betaald educatief verlof (BEV) werd vanaf 1 september 2019 vervangen door het Vlaams 

Opleidingsverlof (VOV). Door het Vlaams Opleidingsverlof wordt de combinatie van werken en 

studeren makkelijker, je mag gedurende een bepaalde periode afwezig zijn op het werk terwijl 

jouw (normaal) loon wordt doorbetaald. Je moet wel minstens 50 % tewerkgesteld1 zijn in de 

privésector in het Vlaamse gewest. Je moet bovendien ook een opleiding volgen met een 

diploma- of creditcontract. In het onderwijs heeft alleen het administratief, technisch en 

werkliedenpersoneel van scholen uit het vrije onderwijsnet recht op VOV als het loon van dat 

personeelslid ten laste valt van de school.  

Je ontvangt per studiepunt 4 uur Vlaams Opleidingsverlof en wanneer/waar je les hebt, heeft 

geen invloed (afstandsonderwijs komt ook in aanmerking). Je mag maximum 125 uren per 

academiejaar opnemen, pro rata als je deeltijds werkt.  

Nadat je hebt gemeld aan de opleiding dat je VOV wil opnemen en je een attest van inschrijving 

hebt ontvangen, vraag je het VOV aan bij jouw werkgever. Het Vlaams Opleidingsverlof is een 

recht van de werknemer, de planning van het verlof gebeurt in onderling overleg tussen 

werkgever en werknemer rekening houdend met de semesterplanning (contactmomenten).   

 

 

 

 

 

 

 
1 De maand september van het opleidingsjaar wordt als referentiemaand genomen.   
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FAQ’s Uitdooftrajecten SLO  

 

1. Ik ben voor 2020-2021 gestart met de SLO binnen CVO HIK. Kan ik de lerarenopleiding binnen 

de specifieke lerarenopleiding afronden aan een CVO?   

Nee, de SLO wordt vanaf september 2019 niet meer ingericht aan de CVO’s.  

Je krijgt nog tot en met academiejaar 2020-2021 de tijd om de SLO van 60 studiepunten af te 

werken, aan een hogeschool of universiteit naar keuze. Je behaalt dan bij het afstuderen ook 

nog het SLO-diploma met de bijbehorende lesbevoegdheden.   

Opgelet: vrijstellingen tellen niet mee bij de berekening van de 15 studiepunten.  

FAQ’s Loopbaanmogelijkheden in het secundair onderwijs  

 

1. Welk vereist bekwaamheidsbewijs verwerf ik met een educatieve graduaatsopleiding? Een 

vakdiploma (bijvoorbeeld diploma secundair onderwijs) plus ten minste drie jaar 1  nuttige 

ervaring plus een diploma van een educatieve graduaatsopleiding geeft het vereist 

bekwaamheidsbewijs voor bepaalde technische, kunst- of praktijkvakken in verschillende 

graden van het secundair onderwijs. Welk vereist bekwaamheidsbewijs je verwerft, is 

afhankelijk van het vakgebied van je educatieve graduaatsopleiding (bv. hout, verkoop, 

elektriciteit, bio-esthetiek: tik “educatief graduaat” in het veld “Van diploma naar vak of 

ambt”en klik op jouw vakgebied).  

  

Het diploma van educatief graduaat wordt tevens ook beschouwd als een voldoende geacht 

bekwaamheidsbewijs voor algemene vakken (uitgezonderd 3de graad ASO-TSO-KSO) en voor 

technische/kunst/praktische vakken in heel het secundair onderwijs.  

  

2. Welk vereist bekwaamheidsbewijs verwerf ik met een educatieve bacheloropleiding 

secundair onderwijs?  

Een diploma van een educatieve bacheloropleiding secundair onderwijs levert een vereist 

bekwaamheidsbewijs voor de in de opleiding gevolgde onderwijsvakken, in de eerste en 

tweede graad, en in de derde graad van het beroepssecundair onderwijs. Voor de verkorte 

educatieve bachelor in het secundair onderwijs worden geen onderwijsvakken opgenomen, 

maar wordt de precieze onderwijsbevoegdheid mee bepaald door de vooropleiding.  

Voor andere onderwijsvakken in deze graden beschik je over het voldoende geacht 

bekwaamheidsbewijs.  

Je kan nog een bijkomende onderwijsbevoegdheid behalen door één onderwijsvak op te 

nemen in de educatieve bachelor secundair onderwijs aan een hogeschool. Het programma 

omvat 47 studiepunten en meestal kan dit in 1 jaar. Voor meer informatie neem je best contact 

op met de trajectbegeleiders.  

  

 
1 Indien de vakkennis opgedaan in het secundair onderwijs overeenstemt met de expertise van de 

nuttige beroepservaring is 3 jaar nuttige beroepservaring vereist. Indien de vakkennis opgedaan in het 

secundair onderwijs niet overeenstemt met de expertise van de nuttige beroepservaring is 5 jaar nuttige 

beroepservaring vereist.  
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3. Kan ik met mijn diploma leraar secundair onderwijs ook leraar worden in het deeltijds 

kunstonderwijs (DKO), volwassenenonderwijs, hoger onderwijs,… ?  

Om les te geven in het hoger onderwijs, heb je strikt genomen geen lerarendiploma nodig. 

Maar het wordt bij het solliciteren doorgaans wel als een extra troef beschouwd, omdat het 

diploma getuigt van je pedagogische en didactische competenties.  

Voor het volwassenenonderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, het buitengewoon secundair 

onderwijs, basiseducatie enzovoort, gelden stelsels van bekwaamheidsbewijzen die 

vergelijkbaar zijn met dat van het secundair onderwijs (doorgaans ook met vereiste en 

voldoende geachte titels). Je kan op deze website het onderwijsniveau kiezen waar je wil 

lesgeven. Als je jouw diploma ingeeft, zie je welke bekwaamheidsbewijzen dit oplevert voor 

welke vakken/modules en in welke salarisschalen.  

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/tabel.aspx?s=diploma&niv=SO&g=&id=135

