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Heb je een hart voor elk kind en wil je niets 
liever dan met een diverse klasgroep aan de slag 
gaan? Droom je van een carrièreswitch tot leraar 
lager onderwijs? Via de verkorte opleiding 
tot leraar lager onderwijs verwerf je de 
competenties om kinderen te begeleiden in hun 
leer- en ontwikkeltraject van de lagere school. 

Je leert zowel de inhouden van alle leergebieden van de  
lagere school (wiskunde, Nederlands, Frans, godsdienst, 
wereldoriëntatie, muzische vorming en lichamelijke opvoe-
ding) als de pedagogisch-didactische achtergrond om die 
leergebieden op een passende manier te begeleiden in de 
klas. 

We zetten maximaal in op het combineren van de opleiding 
met werk en gezin en het waarderen van wat je al kunt. Voor 
elke student wordt een persoonlijk opleidingsprogramma 
samengesteld door de trajectbegeleiders.

DOELGROEP

• Je bezit minimaal een bachelordiploma. 
• Je kunt de opleiding combineren met werken. 
• We raden aan minimum één werkdag per week vrij te 

roosteren voor het bijwonen van de lessen op maandag en 
dinsdag- of donderdagavond, stage en het studeren. Tijdens 
de stages verwachten we dat de student een aantal dagen 
aaneensluitend stage kan doen.

Meer weten over deze opleiding? 
Surf naar www.thomasmore.be/ba-lom-vt.

Lager Onderwijs

 Educatieve Bachelor Lager Onderwijs | 2020-2021

Bachelor - verkort traject

DUUR EN UURROOSTER

• Trajecten van 3 tot 6 semesters, afhankelijk van 
diploma en ervaring

• Vaste lesdagen: maandag overdag en dinsdagavond; 
sporadisch zal er ook les of stagevoorbereiding zijn op 
donderdagavond.

• Startmomenten: september en februari.

PROFESSIONELE BONUS

Diploma bachelor in het onderwijs: lager onderwijs. 
 
• Vlaams Opleidingsverlof (VOV)
• Opleidingscheques

@WORK

Je doet stage in verschillende lagere scholen, van 
het eerste tot zesde leerjaar. 

Al van bij het begin van de opleiding krijg je de kans 
om op stage te gaan. We bekijken samen met jou welke 
stageplaats op jouw lijf geschreven is.

Een mooie start van je carrière in de lagere school!

WERKEN 
STUDEREN



Opencampusdagen 

• za. 14 maart 2020 | 10 - 16 uur
• za. 25 april 2020 | 10 - 14 uur
• za. 27 juni 2020 | 10 - 14 uur (start inschrijvingen)
• wo. 2 september 2020 | 18 - 21 uur  

(infoavond + inschrijvingen)

Ga je in Antwerpen studeren?

Welkom op Campus Sint-Andries
Sint-Andriesstraat 2, 2000 Antwerpen

Ga je in Mechelen studeren?

Welkom op Campus Kruidtuin
Lange Ridderstraat 44, 2800 Mechelen

Kom kennismaken! 

EXPERTKLASSEN
STEM

Rooms-Katholieke godsdienst

Mediawijsheid
Onderwijs in grootstedelijke context
Cultuureducatie
Zorg
Islamitische godsdienst

ONDERWIJSKUNDIGE VAKKEN
Onderwijs- en schoolorganisatie
Krachtige leeromgeving (op maat)
Kind in ontwikkeling
Kind in de maatschappij
Educatieve partnerschappen
Overstap kleuter-lager
LeerKRACHT in ontwikkeling

BASISKENNIS EN DIDACTIEK
Basiskennis *
Religie, zingeving en levensbeschouwing
Wiskunde
Nederlands
Frans
Wereldoriëntatie
Lichamelijke opvoeding
Godsdienst**

STAGE
Startstage
Basisstage
Diversiteitsstage
Derdegraadsstage
Projectstage
Stage 1ste leerjaar

* Zelfstudiepakket basiskennis wiskunde, Nederlands, Frans en wereldoriëntatie.
**  Keuze uit Rooms-katholieke godsdienst - islamitische godsdienst - andere levensbeschouwingen.

NIEUW - DUEL

Je kan dit traject ook volgen als duaal leren.
Meer info via ilona.hawrijk@thomasmore.be.


