
 

IETS VOOR JOU? 

Wil jij handelingsgericht aan de slag om kinderen en 

jongeren met specifieke onderwijsbehoeften vanuit hun 

kracht en mogelijkheden te ondersteunen in hun 

ontwikkeling? 

Als leerkracht kleuter-, lager of secundair onderwijs kan 

je onmiddellijk, of na enkele jaren werkervaring, 

doorstromen naar deze verdiepende banaba. Ook als 

logopedist, ergotherapeut of met een ander 

bachelordiploma met een begeleidende rol, kan je deze 

opleiding aanvatten. Je volgt dan een extra 

opleidingsonderdeel Didactische vaardigheden én je 

hebt de mogelijkheid om via een verkorte educatieve 

bachelor gelijktijdig of na deze banaba je lerarendiploma 

te behalen. 

PROGRAMMA  
 

De opleiding leert je o.a. een specifiek handelingsplan of 

ondersteuningsplan voor elke leerling opstellen, samen 

met een team van professionelen, een partnerschap 

aangaan met alle personen die betrokken zijn bij de zorg 

van deze leerlingen, je expertise delen, leren van elkaar, 

effectieve ondersteuning van teams, reflecteren over je 

eigen praktijk met deze leerlingen,... 

Naast de gemeenschappelijke modules zijn er vele 

keuzemogelijkheden. Zo kan je zelf je leertraject 

uitstippelen, zodat de lesinhoud voldoet aan jouw 

opleidingsbehoeften. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021     

BACHELOR-NA-BACHELOR 

Buitengewoon onderwijs 
 

ONDERSTEUNING VAN LEERLINGEN MET SPECIFIEKE NODEN IN HET GEWOON, 
HET BUITENGEWOON ONDERWIJS EN VANUIT ONDERSTEUNINGSTEAMS 
 Niet de plaats, maar de ondersteuning staat centraal met oog voor de uiteenlopende 

capaciteiten en behoeften van leerlingen  



 

Je kan richting geven aan je opleiding door een keuze 

te maken uit volgende opties: 
 

 ‘Krachtig leren’: 

1. Krachtig leren bij leerproblemen 

2. Krachtig leren bij verstandelijke beperkingen 
 

 ‘Onderwijsbehoeften’: 

1. Motorische beperkingen 

2. Sensoriële beperkingen 

3. Anderstalige leerlingen 

4. Leerstoornissen 

5. Langzaam lerende kinderen 
 

 ‘Interventies’: 

1. Ondersteunde communicatie 

2. G-sport 

3. Taalontwikkeling bij auditieve problemen 

4. Pesten aanpakken/Anti-bullying interventions 

(deze optie wordt in het Engels gegeven) 

5. Leescoach 

6. Basispakket Vlaamse gebarentaal 

7. Schrijftolk/Velotype 

8. Project onderwijs en welzijn  
 

Daarnaast zijn natuurlijk ook de keuzes voor je 

werkplekken zeer richtinggevend. Je kiest per semester 

een werkplek in het gewoon of buitengewoon onderwijs 

of in een ondersteuningsteam. In het 2de semester is 

eventueel ook een buitenlandse werkplekervaring 

mogelijk. Om die keuzes te maken, worden er nog vóór 

de aanvang van de opleiding ‘Info- en toe-

wijzingssessies WPL’ georganiseerd. Je ontvangt er 

uitgebreide informatie over de mogelijke keuzes voor 

werkplekleren en je kan er meteen ook je voorkeuren 

opgeven. De data van deze sessies zullen via de website 

bekend gemaakt worden. 

Wie de opleiding wil combineren met de eigen 

beroepspraktijk in het onderwijs of de begeleiding, zal 

het werkplekleren op de eigen werkplek doen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE DOCENTEN 
 

Je krijgt les van een vast team van gedreven en ervaren 

experten in hun vak. De docenten scherpen hun 

vakkennis permanent aan via actief praktijkgericht 

onderzoek. De vak inhouden en de opbouw van de 

opleiding worden dan ook constant getoetst aan de 

nieuwste ontwikkelingen.  

WAT LEVERT HET JE OP? 
 

Wanneer je deze praktijkgerichte Banaba-opleiding met 

succes hebt doorlopen, behaal je het erkend diploma 

Bachelor in het onderwijs: Buitengewoon onderwijs. 

Een extra troef om sterker te staan in het gewoon of 

buitengewoon onderwijs of om mee te draaien in een 

ondersteuningsteam. 

PRAKTISCH 

Deze opleiding heeft twee verschillende programma's: 

 Ofwel kies je voor een éénjarige voltijdse 

dagopleiding met werkplekleren op maandag en 

dinsdag en les op woensdag en donderdag (en op 

vrijdagvoormiddag indien je geen lerarendiploma 

hebt) 

 Ofwel volg je het tweejarig deeltijdse programma 

met les op woensdagnamiddagen in blokken van 2 

lesuren van 13u30 tot 15u30 en van 15u45 tot 

17u45, zodat de opleiding kan gecombineerd 

worden met je beroepspraktijk. Hou er rekening mee 

dat je naast het beperkt aantal contacturen, 

wekelijks nog minstens een halve dag per week zal 

moeten besteden aan opdrachten en zelfstudie. 
 

 

 

 

CAMPUS HERTOGSTRAAT 

De moderne campus huisvest de lerarenopleiding, 

banaba- en postgraduaatopleidingen en heeft 

verschillende auditoria, een open leercentrum en 

bibliotheek, een studentenrestaurant, gezellige 

zitruimtes en tal van sportfaciliteiten. Er is een ruime en 

moderne sporthal en de campus is gelegen naast het 

Meerdaalwoud, zodat sportieve ontspanning binnen of 

buiten perfect mogelijk is. 

De opleidingen maken ook gebruik van de lokalen in het 

aanpalende gebouw ‘Naamsesteenweg', dat op 

wandelafstand ligt van het hoofdgebouw.  

MEER INFO 
 

Contacteer: 
 

 Sofie Van Eynde – sofie.vaneynde@ucll.be   

 Annet De Vroey – annet.devroey@ucll.be 
 

Je bent welkom op onze infodagen. Voor de data zie 

www.ucll.be/infodagen  
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