
LERAAR WORDEN TIJDENS/NA EEN 
EDUCATIEVE BANABA 
 
Ben je reeds in het bezit van een bachelordiploma, maar heb je nog geen lerarendiploma? Wil je een 
bachelor-na-bachelordiploma behalen én als leraar aan de slag gaan in het onderwijs? Dat kan! Hogeschool 
UCLL biedt op campus Diepenbeek verschillende trajecten aan waarmee je na het behalen van de banaba in 
een verkorte studietijd ook je diploma leraar kan behalen. Zo verwerf je een onderwijsbevoegdheid voor 
één van de onderwijsniveaus en kan je als leraar benoemd worden in het gewoon- en buitengewoon 
onderwijs.  
 
 

 
 

“Studenten combineren steeds vaker  
verschillende opleidingen om hun mogelijkheden  

in het onderwijs te vergroten.” 
 

 
 
 

COMBINATIETRAJECTEN DIEPENBEEK 
BANABA BUITENGEWOON ONDERWIJS OF ZORG EN 
REMEDIËREND LEREN + BACHELOR SECUNDAIR ONDERWIJS 
 
In de banaba’s Buitengewoon Onderwijs en Zorg en Remediërend Leren doe je veel relevante 
praktijkervaring op in het buitengewoon of gewoon onderwijs. Die ervaring komt ook van pas als je 
tijdens/na de banaba ook de Verkorte Educatieve bachelor Secundair Onderwijs wilt volgen. 
 
Als niet-leraar volg je in de banaba verplicht het opleidingsonderdeel klasdidacktiek en – management van 
6 studiepunten. Als je daarop slaagt, volg je nog 18 studiepunten in de bacheloropleiding tijdens of na de 
banaba. Deze lessen gaan door op donderdagavond. De voorziene stage-uren kan je ofwel volledig in het 
gewoon secundair onderwijs opnemen, ofwel 50% in het gewoon en 50% in het buitengewoon secundair 
onderwijs.  
 
 

BACHELOR NA BANABA VOLTIJDS 
Je neemt 18 (of 24) studiepunten (= 2 opleidingsonderdelen) op in het eerste semester na je banaba. Deze 
opleiding kan je volgen terwijl je (deeltijds) in het onderwijs werkt. Je betaalt de vaste inschrijvingskost 
en een bijkomende kost per opgenomen studiepunt. 
 
 
BACHELOR TIJDENS DEELTIJDSE BANABA DEELTIJDS 
Je neemt 18 (of 24) studiepunten (= 2 opleidingsonderdelen) samen op met 30 studiepunten van het 
tweede jaar van de banaba. Je kan deze stage - in de mate van het mogelijke - combineren met het 
werkplekleren van de banaba of de opleiding spreiden in 5 semesters. Je betaalt in het tweede jaar een 
vaste inschrijvingskost voor de banaba, een vaste inschrijvingskost voor de bachelor en een bijkomende 
kost per extra opgenomen studiepunt. 
 

 
Met dit diploma verwerf je, naast de specialisatie, een lesbevoegdheid in het secundair onderwijs voor de 
onderwijsvakken die aansluiten bij je vooropleiding. 

  



BANABA BUITENGEWOON ONDERWIJS OF ZORG EN 
REMEDIËREND LEREN + BACHELOR KLEUTER- OF LAGER 
ONDERWIJS 
 
Als niet-leraar volg je in de banaba verplicht het opleidingsonderdeel klasdidacktiek en – management van 
6 studiepunten. Als je daarop slaagt, volg je na de banaba nog 90 i.p.v. 120 studiepunten in een deeltijds 
traject van de bacheloropleiding. In een deeltijds traject, kan je ook al tewerkgesteld worden in het 
onderwijs. Zo krijg je heel wat praktijkervaring. 
 
Met dit diploma kan je lesgeven in het kleuter- of lager (buitengewoon) onderwijs. 

 
 

CONTACT 
 
Wens je meer informatie over deze combinatietrajecten? Neem contact op met: 

• ine.thys@ucll.be voor de banaba’s 
• goele.berens@ucll.be voor de bachelor Kleuter- en Lager Onderwijs 
• joris.lambrechts@ucll.be voor de bachelor Secundair Onderwijs 

 
Op www.ucll.be/lerarenopleiding vind je meer informatie over alle educatieve opleidingen van Hogeschool 
UCLL. 
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