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Kinderen en jongeren met specifieke onderwijs-
behoeften vragen een deskundige, zorgbrede 
aanpak in de school. De zorgcoördinator 
of leerlingenbegeleider speelt daarin een 
belangrijke rol.

Tijdens deze opleiding ontwikkel je een eigentijdse visie op 
zorg voor alle leerlingen en verwerf je competenties om deze 
visie waar te maken op 3 niveaus:

• schoolniveau: ondersteunen van de zorgvisie van de school 
als organisatie. De zorgcoördinator of leerlingenbegeleider 
coördineert de zorgverbredende initiatieven op 
schoolniveau;

• klasniveau: coachen/begeleiden van leraren in hun taak om 
alle kinderen/jongeren optimale kansen te bieden;

• leerlingniveau: ondersteuning bieden bij het  
begeleiden van kinderen en jongeren met specifieke 
hulpvragen, zowel binnen als buiten de klascontext.

Doorheen dit proces word je gestimuleerd om kritisch- 
constructief naar je onderwijspraktijk te kijken.

Je leert gaandeweg de theoretische kaders die je in 
de cursus krijgt ook toepassen in de praktijk. Vanuit een 
handelingsgericht kader onderzoek je de krachten en 
onderwijsbehoeften van leerlingen, leerkrachten en ouders. 

Je leert het onderwijsaanbod doelgericht en systematisch 
afstemmen op dit onderzoek. Samenwerking tussen alle  
betrokkenen met inzet van ieders eigenheid en deskundigheid 
is hierbij het uitgangspunt.

Meer weten over deze opleiding? 
Surf naar www.thomasmore.be/bnb-zrlt.

Bachelor-na-bachelor
Zorgverbreding en Remediërend Leren

Het programma bestaat uit gemeenschappelijke en  
trajectspecifieke opleidingsonderdelen. Je kiest bij 
de start voor een traject kleuter-, lager of secundair  
onderwijs. 

DOELGROEP

• Bachelors in het onderwijs: Kleuteronderwijs, 
Lager Onderwijs, Secundair Onderwijs

• Andere bachelors: Orthopedagogie, Logopedie,  
Ergotherapie, Toegepaste Psychologie, 
Sociaal Werk …

DUUR

• Deeltijdse opleiding gespreid over 2 of meerdere 
academiejaren

• Lesmomenten: dinsdag- en donderdagavond van 
18 tot 21 u. 

• Het is ook mogelijk om afzonderlijke vakken of 
modules te volgen.

2019 - 2020



SEMESTER 1 SEMESTER 2

2019 - 2020 Module C: Samen bouwen aan zorg 

• Partner van ouders en externen (4 SP) 
• Opvolgen van de schoolloopbaan (KO/LO en SO) (3 SP) 
• Waarderend coachen (4 SP) 
• Een veerkrachtig team (3 SP) 

Totaal 14 studiepunten

Module D: Beleidsontwikkeling en vernieuwing 

• Focus op visie (6 SP) 
• Zorg 2.0 (3 SP) 
• Vernieuwingen implementeren (3 SP) 

Totaal: 12 studiepunten

2020 - 2021 Module A: De ontwikkeling van het kind centraal
 
•  Handelingsgericht werken uitgediept (5 SP)
•  Begeleiden vanuit specifieke noden (KO/LO en SO) 
(9 SP)

Totaal 14 studiepunten

Module B: Omgaan met verschillen in de klas

•  Ieder zijn leer-kracht (KO/LO en SO) (9 SP)
•  Taaldiversiteit (3 SP)

Totaal: 12 studiepunten

PRAKTIJK • Zorg in de praktijk, deel 1 (3 SP) – semester 2
• Zorg in de praktijk, deel 2 (5 SP) – jaarvak

Totaal: 8 studiepunten 

Studenten zonder onderwijsdiploma volgen een bijkomend vak: Inleiding in de algemene didactiek (6 SP)

PROGRAMMA - VERNIEUWD CURRICULUM

Infodagen
• za. 27 april | 10 - 14 uur
• za. 22 juni | 10 - 14 uur (start inschrijvingen)
• wo. 4 september | 18 - 21 uur (infoavond & inschrijvingen)


