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WELKOM MOVING MIND 
Wil je jongeren inspireren? Wil je leerlingen begeleiden in hun persoonlijk leer- en groeiproces tot 
sterke, zelfstandige persoonlijkheden? Wil je hen meenemen in jouw passie voor een vak?  
 
In onze opleiding behaal je een volwaardige educatieve bachelor Secundair Onderwijs in 2 
onderwijsvakken. Leraren kunnen daarnaast via een verkort traject een extra lesbevoegdheid behalen 
voor één onderwijsvak. Je kan de opleiding volgen in dagonderwijs (voltijds) of via een deeltijds 
avondtraject. 

TROEVEN 
1 LESBEVOEGDHEID IN TWEE ONDERWIJSVAKKEN 

De educatieve bachelor in het Secundair Onderwijs kan in dag- of avondonderwijs 
gevolgd worden en geeft je een vereist bekwaamheidsbewijs voor de gekozen 
onderwijsvakken.  

OF 
ÉÉN EXTRA LESBEVOEGDHEID 
Als je al een lerarendiploma hebt, kan je in dag-of avondonderwijs ook een verkort traject 
volgen om een lesbevoegdheid te verwerven in één (extra) onderwijsvak in het 
secundair onderwijs. Een troef op de arbeidsmarkt!  

2 COMBINATIE WERKEN EN STUDEREN 
Het avondtraject is afgestemd op werkende studenten. De contacturen zijn beperkt, 
waardoor je studiewerk zelfstandig kan inplannen. De lessen worden steeds op maandag-
, dinsdag-, woensdag- en donderdagavond van 18.30 uur tot 21.45 uur georganiseerd.  
 

Bij de start van het academiejaar krijg je een volledige jaarplanning en weet je dus waar je 
aan toe bent. Je kiest zelf een praktijkschool. In overleg met je mentor(en) organiseer je je 
praktijkuren. 

3 PRAKTIJK IN DE STAGESCHOOL 
Van oktober tot april leer je al doende via werkplekleren. In mei loop je nog een korte 
stage. Zo ben je een heel jaar aan één school verbonden en word je individueel gecoacht 
op je stageplek.  
 

Als je al lesgeeft in het onderwijsvak dat je wilt volgen, kan je deze werkuren inzetten als 
praktijkuren voor je opleiding. Dat is een echte win-win! 

4 LEREN IN DE OPLEIDINIG 
Het Avondtraject zet in op integratie van vakkennis en pedagogische achtergronden, 
vakdidactiek en oefenen op de stageplek. Lectoren begeleiden je zeer intensief in dit 
leerproces. Lessen worden gegeven in kleine groepen. Zo is er ruimte om te leren van en 
aan elkaar via onder meer microteachings en intervisies.  

5 TRAJECT OP MAAT 
Er zijn verschillende modeltrajecten gebaseerd op je vooropleiding. Indien je al een 
bachelor of master hebt, geniet je automatisch van een aantal vrijstellingen. Ook eerder 
verworven kwalificaties (EVK) in het hoger onderwijs kunnen in aanmerking komen 
voor vrijstellingen. De trajectcoach begeleidt jou bij het opstellen van een 
studieprogramma. 

  



 

 

IN EEN NOTENDOP 
 

Doelgroep Deze opleiding is afgestemd op studenten die werken en studeren 
willen combineren en die graag een educatieve bachelor Secundair 
Onderwijs willen behalen of een extra lesbevoegdheid nastreven. 

Studiepunten en -duur Het aantal studiepunten is afhankelijk van je vooropleiding. Een 
volledig traject omvat 180 studiepunten en duurt 4 jaar. Wie al leraar 
is en één extra onderwijsvak kiest, studeert 2 of 3 jaar (50 
studiepunten). 

Onderwijsvakken • De avondopleiding biedt 6 onderwijsvakken aan, namelijk 
biologie, Engels, Frans, Nederlands, PAV en wiskunde.  

• Daarnaast worden de onderwijsvakken islamitische godsdienst 
en project kunstvakken ingericht op woensdagmiddag en/of 
zaterdag en/of ’s avonds zodat zij eventueel ook combineerbaar 
zijn met een job.  

• Bovendien zijn er combinaties tussen de dag- en avondopleiding 
mogelijk.  

Traject bepalen Een individueel gesprek, een niet-bindende oriënteringsproef van 
het gekozen vak en overleg met de trajectcoach helpen je om je 
traject vorm te geven. 

Aan de slag Met dit diploma kan je aan de slag in de eerste en tweede graad (+ in 
de derde graad als je een masterdiploma hebt) van het secundair 
onderwijs (aso, tso, kso, bso) en in de derde graad van het 
beroepssecundair onderwijs of het volwassenonderwijs. Je kan ook 
nog verder studeren voor een extra onderwijsbevoegdheid, een 
banaba of postgraduaat volgen. 

MODELTRAJECT (MDT) EN VAKKEN 
WELK DIPLOMA HEB JE? 

 

    

     

     
      

Afhankelijk van je modeltraject kies je één of twee onderwijsvakken uit deze lijst: biologie, 
Engels, Frans, Nederlands, project algemene vakken en wiskunde. Alle vakken kunnen met 
elkaar gecombineerd worden. 
 

 

Secundair 
onderwijs  
 

Bachelor/ 
master 
 

Secundair 
onderwijs + 
GPB/SLO 

1 Bachelor/master + 
GPB/aggregaat/SLO 
2 Bachelor in het onderwijs 
3 Tweedegraadsbevoegdheid (NL) van 
een vak in het Vlaams secundair 

 
 

Modeltraject 1 
 
 

Modeltraject 2 
 

Modeltraject 3 
 

Modeltraject 4  
bij keuze voor 2 
onderwijsvakken 

Modeltraject 5 
bij keuze voor 1 
onderwijsvak 



STUDIEPROGRAMMA 
JAAR 1 GEEN LERAAR LERAAR 

MDT 1 MDT 2 MDT 3 MDT 4 MDT 5 

ALGEMENE VORMING 7 0 7 EVK EVK 

Taal en communicatie  4 EVK 4 EVK EVK 

Levensbeschouwelijke vorming 3 EVK 3 EVK EVK 

PRAKTIJK 1 13 13 EVK EVK EVK 

ONDERWIJSVAKKEN 30 30 30 30 15 

Onderwijsvak 1 15 15 15 15 15 

Onderwijsvak 2 15 15 15 15 n.v.t. 

TOTAAL 50 43 37 30 15 

      
JAAR 2 GEEN LERAAR LERAAR 

MDT 1 MDT 2 MDT 3 MDT 4 MDT 5 

ALGEMENE VORMING 13 10 6 1 1 

Digitale geletterdheid 3 EVK 3 EVK EVK 

Pedagogisch-didactische leerlijn 7 7 EVK EVK EVK 

Reflectief leren 3 3 3 1 1 

PRAKTIJK 2 8 8 8 14 7 

ONDERWIJSVAKKEN 26 26 26 26 13 

Onderwijsvak 1 13 13 13 13 13 

Onderwijsvak 2 13 13 13 13 n.v.t. 

TOTAAL 47 44 40 41 21 

      
JAAR 3 GEEN LERAAR LERAAR 

MDT 1 MDT 2 MDT 3 MDT 4 MDT 5 

ALGEMENE VORMING 18 13 18 3 3 

Taal en maatschappelijke geletterdheid 5 EVK 5 EVK EVK 

Pedagogisch-didactische leerlijn 10 10 10 EVK EVK 

Reflectief leren 3 3 3 3 3 

PRAKTIJK 3 8 8 8 10 5 

ONDERWIJSVAKKEN 18 18 18 12 6 

Onderwijsvak 1 9 9 9 6 6 

Onderwijsvak 2 9 9 9 6 n.v.t. 

TOTAAL OF 3 44 39 44 25 14 

      
JAAR 4 GEEN LERAAR LERAAR 

MDT 1 MDT 2 MDT 3 MDT 4 MDT 5 

ALGEMENE VORMING 20 14 15 EVK EVK 

Onderwijsbeleid en organisatie  5 5 EVK EVK EVK 

Bachelorproef 6 EVK 6 EVK EVK 

Pedagogisch-didactische leerlijn 6 6 6 EVK EVK 

Reflectief leren 3 3 3 EVK EVK 

PRAKTIJK 4 19 19 19 EVK EVK 

TOTAAL 39 33 34 0 0 

      
TOTAAL STUDIEPUNTEN 180 159 155 96 50 

IN STUDIEJAREN 4 4 4 3 2 OF 3 



AAN HET WOORD 
“Het is niet eenvoudig om een volwaardige studie te combineren met 
werk en gezin. De flexibiliteit van lectoren om tegemoet te komen aan 
mijn noden als werkstudent is een echte meerwaarde. Ik heb me nooit 
gewoon maar een student gevoeld. Ik voelde me eerder deel van een 
onderwijsfamilie waarin men mij uitdaagde professioneel te groeien 
terwijl men zorgvuldig waakte over mijn welbevinden en draagkracht. 
Dat maakt voor mij de avondopleiding tot een succesverhaal.” 

Bianca Drijkoningen 

 

GOED OM TE WETEN 
CAMPUS 
Het Avondtraject van de educatieve bachelor Secundair Onderwijs kan je volgen op campus 
Diepenbeek. De campus beschikt over een ruime parking, een mediatheek, een studentencafetaria en 
stille werkruimtes. 

EXAMENS 
De examenperiodes zijn in januari en in juni. In augustus/september heb je een tweede examenkans. 
De examens worden eveneens in de avonduren georganiseerd. 

BEKWAAMHEIDSBEWIJZEN 
Op data-onderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen vind je meer informatie over de 
bekwaamheidsbewijzen. 

WANNEER INSCHRIJVEN? 
Aan je inschrijving gaat een (vrijblijvende) intake (individueel gesprek + oriënteringsproef) vooraf. Je 
neemt hiervoor contact op met avondtraject.baso.limburg@ucll.be. Na de intake kan je online 
inschrijven via www.ucll.be/inschrijven.  

WANNEER STARTEN? 
Het nieuwe academiejaar 2020-2021 start op 21 september. Enkel voor vakstudie is een instap in 
januari mogelijk.  

MEER WETEN? 
Surf naar www.ucll.be/studeren voor meer informatie, neem deel aan één van onze infodagen (op 9 
mei of 5 september 2020) of neem contact op met avondtraject.baso.limburg@ucll.be. 
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