
 
 

 

BACHELOR IN HET ONDERWIJS: LAGER ONDERWIJS (verkort traject) 
 

OPO Religie, zingeving en levensbeschouwing 
 

 
Beste student  
 
Je bent ingeschreven voor de verkorte opleiding lager onderwijs (2 of 3 semesters) op onze campus 
in Vorselaar. 
 
Het programma van de verkorte opleiding bevat een opleidingsonderdeel ‘Religie, zingeving en 

levensbeschouwing’ van 3 studiepunten. Het OPO wordt opleidingsoverstijgend aangeboden aan 
alle studenten van de verkorte opleiding kleuteronderwijs, lager onderwijs en secundair onderwijs 
vóór de officiële start van het academiejaar.  
 
 

Datum Lesuren Lokaal Lesgever 

10/09/2019 08.30 – 11.45 uur D108 Bart Staes 

10/09/2019 12.30 – 15.45 uur D108 Bart Staes 

12/09/2019 08.30 – 12.45 uur D108 Bart Staes 

 
 
Late inschrijvers kunnen ook aansluiten bij een tweede lessenreeks bij aanvang van het tweede 
semester, al geven we er de voorkeur aan dat je de lessen volgt in de eerste groep 
(september).  
 
 

Datum  Lesuren Lokaal (onder voorbehoud) Lesgever 

28/01/2020 08.30 – 11.45 uur D104 Bart Staes 

28/01/2020 12.30 – 15.45 uur D104 Bart Staes 

30/01/2020 08.30 – 12.45 uur D104 Bart Staes 

 
 
Wie moet dit OPO volgen? 
 

- Het opleidingsonderdeel RZL is verplicht voor studenten die hun bachelor- of 
masterdiploma behaalden aan een niet-katholieke hogeschool.  
 

- Wie studeerde aan een katholieke hogeschool zonder RZL in het programma kan enkel een 

vrijstelling krijgen indien soortgelijke opleidingsonderdelen uit de vooropleiding (bv. 
deontologie, ethiek…) aantoonbaar een substantieel aandeel (minstens 75%) inhouden 

m.b.t. religie, zingeving en levensbeschouwing bevatten. Vrijstellingen kan je aanvragen 
bij de trajectcoördinator (lore.staes@thomasmore.be) of via het KULoket. De 
trajectcoördinator bekijkt of een vrijstelling mogelijk is. 
 

- Wie al een credit haalde voor een opleidingsonderdeel RZL kan een vrijstelling aanvragen 

via de trajectcoördinator. 
 
Inschrijven voor een lessenreeks doe je door een e-mail te sturen naar de coördinator van onze 
verkorte opleiding (lore.staes@thomasmore.be) voor de start van de reeks, ten laatste op vrijdag 
6 september 2019 (semester 1) of vrijdag 24 januari 2020 (semester 2).  
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