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Kinderen en jongeren met specifieke 
onderwijsbehoeften hebben nood aan 
een deskundige, zorgbrede aanpak in de 
school. Leerkrachten, zorgcoördinatoren, 
leerlingenbegeleiders en directies spelen daarin 
een belangrijke rol. Deze opleiding richt zich op 
iedereen die hierin het verschil wil maken.

Tijdens deze opleiding ontwikkel je een eigentijdse visie op 
zorg voor alle leerlingen en verwerf je competenties om deze 
visie waar te maken op drie niveaus:
• schoolniveau: ondersteunen van de zorgvisie van de school 

als organisatie; coördineren van 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 
handelings gericht 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-zrlm.

Zorgverbreding en Remediërend Leren

DOELGROEP

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

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

• Keuze tussen een traject voor zorg in het kleuter-, 
lager of secundair onderwijs.

DUUR

• Je kunt kiezen voor een twee- of driejarig traject.
• Lesmomenten: doorgaans zaterdagvoormiddag,  

9 - 13 uur, soms een volledige zaterdag tot 17 uur. 
Je zal sporadisch ook les hebben op dinsdagavond.

ONZE TROEVEN

• Bij de start kies je voor een specialisatie in 
kleuter-, lager of secundair onderwijs. Je 
programma bestaat uit gemeenschappelijke en 
trajectspecifieke vakken; gegeven door (gast)
docenten met ruime expertise in de thematiek en 
in het werken met de leeftijdsgroep. 

• Je verwerft een helder en geïntegreerd kader 
met concrete toepassingen in de verschillende 
opleidingsonderdelen. De inhoud is aangepast 
aan de actuele maatschappelijke tendensen. 

• Je krijgt een intensieve training in handelings-
gericht coachen en oefent je communicatieve 
vaardigheden, nodig in het constructief 
samenwerken rond specifieke zorgvragen. 

• Je past het geleerde onmiddellijk toe op je 
werkplek.

Banaba

WERKEN 
STUDEREN
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PROGRAMMA

ALGEMEEN GEDEELTE SP TWEEJARIG 
TRAJECT

DRIEJARIG 
TRAJECT

Zorgbreed denken 8 1 1
Communicatievaardigheden team 3 2 2
Communicatievaardigheden ouders 3 1 1
Handelingsgericht coachen 1 4 1 2
Handelingsgericht coachen 2 3 2 3
Kijk op zorgbeleid 3 2 2
Praktijkbegeleiding 10 2 3

TRAJECT KLEUTERONDERWIJS
Specifieke onderwijsbehoeften 5 2 2
Behoeften taalontwikkeling 5 2 2
Behoeften denkontwikkeling 3 1 3
Motorische behoeften 5 1 1
Sociaal-emotionele behoeften kleuters 5 1 1
Spelbegeleiding 3 1 3

TRAJECT LAGER ONDERWIJS
Specifieke onderwijsbehoeften 5 2 2
Leerbehoeften taal 5 2 2
Leerbehoeften wiskunde 6 1 3
Motorische behoeften 5 1 1
Sociaal-emotionele behoeften kinderen 5 1 1

TRAJECT SECUNDAIR ONDERWIJS
Effectieve leer- en studeermethoden 5 2 2
Leerbehoeften jongeren 6 1 3
Sociaal-emotionele behoeften jongeren 5 1 1
Sociaal-emotioneel beleid 5 2 2
Gezondheidsbeleid 5 1 1

NIEUW!  

VANAF SEPTEMBER 2020 
KUN JE BIJ ONS VOLGENDE 
POSTGRADUATEN VOLGEN:

• Zorgleerkracht  
Kleuteronderwijs

• Zorgleerkracht  
Lager Onderwijs

• Leercoach voor het  
Secundair Onderwijs

• Sociaal-Emotionele Coach  
voor het Secundair Onderwijs

Meer informatie op onze website


