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STUDIEPROGRAMMA
CAMPUS DIEPENBEEK

JAAR ! SP
Samen kinderen zien 4+5

Samen verwonderd zijn 4+5

Een krachtige leeromgeving 

ontwerpen
4+5

Spelen met kinderen 4+5

Ik, jij en wij 9

Leer-kracht zijn 15

TOTAAL "#

JAAR $ SP
Samen kinderen zien 9

Samen verwonderd zijn 9

Een krachtige leeromgeving 

ontwerpen
9

Spelen met kinderen 9

Ik, jij en wij 9

Leer-kracht zijn 15

TOTAAL "#

JAAR % SP
Samen kinderen zien 8

Samen verwonderd zijn 8

Een krachtige leeromgeving 

ontwerpen
8

Spelen met kinderen 8

Ik, jij en wij 8

Leer-kracht zijn 20

TOTAAL "#

DE ACCENTEN

KWALITEITSVOLLE RELATIES
 
In de opleiding kom je terecht in een hecht (leer)nest. Studenten en 
begeleiders leven en leren lange tijd samen op de campus in open 
leerruimtes. Je kernbegeleiders kennen je kernkwaliteiten en onder-
steunen je om ze verder te ontplooien. Ze zijn nieuwsgierig naar wie jij 
bent en wie je wil zijn, als leerkracht en als persoon. Daarom nemen we 
in onze warme school de tijd om jou echt te leren kennen gedurende je 
volledige opleiding. We zijn er immers van overtuigd dat warme relaties 
ook leiden tot betere prestaties.

WAARDERENDE BEGELEIDING
In onze warme school krijg je veel kansen om te tonen wie je bent en 
wat je kan. Je wordt uitgedaagd om je grenzen te verleggen in een 
omgeving waar fouten maken mag. Vaste kernbegeleiders volgen je 
leerproces, je welbevinden en betrokkenheid van dichtbij op. Doorheen 
het jaar word je op verschillende momenten en manieren geëvalueerd 
en geven medestudenten en begeleiders vertrouwen en stimuleren-
de feedback. Zo worden evaluatiemomenten leermomenten en kan je 
groeien als persoon en als kleuterleraar.

PRAKTIJKGERICHTE  OPLEIDING 
In de opleiding gaan we uit van concrete praktijksituaties die nauw aan-
sluiten bij je eigen ervaringen en bij het beroep van een kleuterleraar. 
De kernbegeleiders bieden theorie aan die je helpt om te leren uit je 
praktijkervaringen. Uitdagende en gevarieerde opdrachten gelinkt aan 
de klaspraktijk versterken je motivatie om individueel en in groep te 
leren. Je krijgt zo uitgebreid de kans om de verschillende aspecten van 
het lerarenberoep te ontdekken en te oefenen.

SP = Studiepunten
Studieprogramma onder voorbehoud.




