BACHELOR
KLEUTERONDERWIJS
TRAJECTEN OP MAAT

• Verkorte trajecten
• Combineren met werk en gezin
• Studeren via VDAB

denk.
Zin in een diverse opleiding? Drama, beweging,
muziek, poppenspel, maar ook visie op het
onderwijs en communicatie met ouders ... Het
staat allemaal op het programma. Na deze opleiding ben je helemaal klaar om kleuters een
mooie start te geven.

doe.
Dit is absoluut een opleiding voor doeners.
Niet alleen zijn de lessen heel praktijkgericht,
je krijgt ook volop de kans om te groeien als
leraar dankzij je stage in verschillende in kleuterklassen.

word.
Sterke leraar, krachtig kind: aan het einde van
de rit ben je als persoon gegroeid én heb je
alles in huis om kleuters te geven wat ze nodig
hebben.

Student op de cover: Silke Vergeylen

Kleuteronderwijs in het SWITCH-traject,
iets voor jou?
WIE BEN JE?

WAARVOOR KIES JE?

Je wil graag iets betekenen voor kleuters
en daarom je diploma Kleuteronderwijs
halen. Met jouw creatieve aanpak en grote
zin voor initiatief maak jij voor hen het
verschil van bij de start. Je kiest voor een
aangepast traject, omdat je al een bachelorof masterdiploma op zak hebt. Of omdat je
op zoek bent naar een opleiding die combineerbaar is met werk en/of gezin. Als
werkzoekende kan je rekenen op steun
van VDAB.

Een traject op maat
Combineren met een deeltijdse job? Of met
je gezin? We bekijken samen met jou de
mogelijkheden. Afhankelijk van je vooropleiding en – kennis kom je in aanmerking
voor vrijstellingen. Met onze jaren ervaring
stemmen we de opleiding perfect af op
jouw situatie.

WAT LEER JE?
Je ontdekt hoe je kleuters begeleidt in hun
ontwikkeling. En hoe je op een educatieve
manier inspeelt op hun ontdekkingsdrang. Je leert ook samenwerken met collega's en goed communiceren met ouders.
Daarnaast groei je als leerkracht én als
persoon dankzij stages, medestudenten
en collega’s.
WAT WIL JE WORDEN?

Mix van lessen, stage en zelfstudie
In deze opleiding kiezen we voor een combinatie van contactmomenten, zelfstudie
en stage. Je komt minstens één dag per
week naar de campus. Zo leer je je docenten en medestudenten persoonlijk kennen
en steek je heel wat op van elkaars ervaringen.
Gewaardeerd diploma
Na de opleiding ben je helemaal klaar om
aan de slag te gaan. Daarom staat de opleiding Kleuteronderwijs van Artevelde
hogeschool hoog aangeschreven bij de
Vlaamse kleuterscholen.

Een sterke leraar die het beste van zichzelf
geeft aan de kleuters, vanuit een sterke
visie op onderwijs. Kinderen voelen zich
thuis bij jou. Je brengt ze heel wat bij en je
hebt ook aandacht voor hun ouders. Want
ook voor hen beteken je enorm veel.
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Welke trajecten kan je volgen?

Ook in een traject op maat laten we jou
heel wat ervaring opdoen via stages in de
kleuterklas. En we vinden het belangrijk
dat je minstens een dag per week contact
hebt met je medestudenten en docenten
tijdens de lessen op de campus. Daarom is
het niet mogelijk de opleiding te combineren met een voltijdse job.
SWITCH-TRAJECT VAN TWEE JAAR
(VOLTIJDS)
Behaalde je al een bachelor- of master
diploma? Dan kan je in het voltijdse
SWITCH-traject de opleiding afronden in
twee jaar. Je neemt 60 studiepunten* op
per academiejaar. Dit traject kan je niet
volgen in combinatie met deeltijds werk,
maar wel met je gezin.
SWITCH-TRAJECT VAN DRIE JAAR
(DEELTIJDS)
Heb je een bachelor- of masterdiploma en
zoek je een opleiding om te combineren
met een deeltijdse job en gezin? Dan is het
driejarig deeltijds traject iets voor jou.
Hierin neem je ongeveer 45 studiepunten*
per jaar op. Let op, je loopt ook enkele
aaneengesloten weken stage. Tijdens die
fase is een combinatie met een deeltijdse
job moeilijker.

VDAB-TRAJECT VAN DRIE JAAR
(VOLTIJDS)
Heb je nog geen bachelor- of masterdiploma en ben je werkzoekend? Volg dan
gratis deze opleiding in samenwerking
met VDAB. In deze voltijdse opleiding
neem je elk jaar 60 studiepunten* op. Je
kan dit traject combineren met je gezin.
Als je niet beschikt over een diploma secundair onderwijs, leg je een extra proef af.
Vrijstellingen via diploma hoger onderwijs
Met je bachelor- of masterdiploma kom
je in aanmerking voor een vrijstelling van
minstens 65 studiepunten. Dat maakt dat
je de Educatieve Bachelor Kleuteronderwijs
in een verkort traject van twee of drie jaar
kan volgen. Afhankelijk van je vooropleiding, bekijken we of je nog extra vrijstellingen krijgt. Bacheloropleidingen die
hiervoor in aanmerking komen: Lager en
Secundair Onderwijs, Logopedie, Ergotherapie, Pedagogie van het Jonge Kind, Pedagogische Wetenschappen, Psychologie …
Vrijstellingen via werkervaring
of ander diploma
Heb je geen diploma hoger onderwijs,
maar wel een relevante opleiding afgerond? Of heb je al werkervaring? Ook dan
heb je mogelijk recht op vrijstellingen.
Stuur een mailtje naar SWITCH-verantwoordelijke Nikolaas Arts voor meer info:
oko.switch@arteveldehs.be
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Lesplanning

LES, BEGELEIDING
EN EVALUATIE

SWITCH-TRAJECT (3 jaar)

SWITCH-TRAJECT (2 jaar)
VDAB-TRAJECT (3 jaar)

Deeltijds

Voltijds

Les op vrijdag.

Les op maandag (onder
voorbehoud) en vrijdag.

Ook op donderdagavond kan je
les hebben.

Ook op donderdagavond kan je
les hebben.

LESDOORBREKENDE WEKEN
Ateliers, stagevoorbereiding,
uitstappen … Tijdens deze
weken heb je geen stage.

Activiteiten op donderdag
(eventueel 's avonds) en vrijdag.

Activiteiten zijn op alle
weekdagen mogelijk.

EVALUATIE

Deelexamens tussen eind
oktober en begin november op
donderdag(avond) of vrijdag.

Deelexamens tussen eind
oktober en begin november op
donderdag(avond) of vrijdag.

Vooruitgeschoven evaluatie
voor de kerstvakantie op
donderdag of vrijdag.

Vooruitgeschoven evaluatie
voor de kerstvakantie.

Twee weken examenperiode
na de kerstvakantie en begin
juni op donderdag(avond)
of vrijdag.

Twee weken examenperiode
na de kerstvakantie en begin
juni: op alle weekdagen mogelijk
in functie van een goede
spreiding.

LESWEKEN
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Ook op donderdagavond zijn
enkele activiteiten mogelijk.

Praktijk en stage

CONSTANTE WISSELWERKING

IN VERSCHILLENDE SCHOLEN

Vanaf het eerste jaar doe je ervaring op als
leraar kleuteronderwijs. Je wisselt de lessen op de campus af met minstens één
dag stage per week. Resultaat? De theorie
link je meteen aan de praktijk en omgekeerd.

Elk jaar sta je voor de klas in een andere
school. Zo doe je ervaring op in verschillende contexten. We werken nauw samen
met een aantal scholen waar onze studenten aan de slag kunnen voor stage. Op basis
van jouw woonplaats* selecteren we de
beste keuze voor jou. Zo moet je zelf niet
op zoek gaan naar een school én garanderen wij jou de beste begeleiding. In het
laatste jaar heb je twee stageplaatsen,
ééntje daarvan kies je wel zelf. Let op, je
kan geen stage doen in een school waar je
eigen kinderen naar toe gaan of waar
familie werkt.

INHOUD VAN JE STAGE
In het begin werk je samen met leerkrachten
in verschillende klassen. Op die manier
leer je kleuters van alle leeftijden kennen.
Je observeert en begeleidt het spelen.
Daardoor groeit je zelfvertrouwen. Geleidelijk aan organiseer je je eigen klasactiviteiten en verken je hoe je omgaat met de
verschillende noden van elk kind. Je leert
ook communiceren met ouders en samenwerken met collega's.
WANNEER?
Je loopt wekelijks stage op donderdag. Of
we organiseren een atelierdag op de campus. Dan ga je samen met je stagebegeleider en medestudenten aan de slag om je
stage voor te bereiden. Verwacht geen
theorie, maar praktische brainstorm- en
oefensessies. Hoe verder je vordert in de
opleiding, hoe vaker je stage bestaat uit
meerdere opeenvolgende dagen of weken. Zo ben je helemaal voorbereid op het
echte werk.

STUDEREN EN DEELTIJDS WERKEN
In het driejarig SWITCH-taject ben je vaak
vrij op maandag, dinsdag en woensdag.
Enkel in de laatste fase doe je een stage
van enkele aaneensluitende weken. Hou
er dus rekening mee dat je lange stageperiode moeilijker te combineren valt met een
deeltijdse job.

*Onze stagescholen bevinden zich in Oost- en
West-Vlaanderen. Woon je in een andere provincie?
Dan bekijken we wat mogelijk is.
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ANN DE CRAENE (40)
OUD-STUDENT VOLTIJDS SWITCH-TRAJECT,
KLEUTERONDERWIJZERES EN MEDEWERKSTER
KLEUTERTHEATER 4HOOG

Persoonlijke
aanpak

“ Ik heb altijd vrijwilligerswerk gedaan met jonge kinderen.
Toen mijn job op de helling stond, besloot ik om er vol
voor te gaan. Tijdens de opleiding heb ik de meerwaarde
van muziek ontdekt, een universele taal die kleuters
stimuleert op verschillende vlakken.Op elk moment werd
ik enorm goed begeleid door de docenten en de SWITCHverantwoordelijke. Die persoonlijke aanpak gaf me
nog meer motivatie om het maximale eruit te halen.”
HEIDI CEULEMANS
OUD-STUDENT SWITCH KLEUTERONDERWIJS
EN KLEUTERONDERWIJZERES

Ik vond mijn roeping

“ Jarenlang werkte ik in een groot bedrijf met leuke
collega's. Toch had ik het gevoel dat ik iets miste.
Toen mijn eigen kinderen in de kleuterklas begonnen,
merkte ik wat voor rijkdom aan kennis en waarden de
leraren overbrachten. Toen wist ik: dat wil ik ook doen!
Als alleenstaande mama leek een studie combineren
met een job onbegonnen werk. Toch waagde ik
de sprong. Ik heb er nog geen seconde spijt van gehad.”
9

Kleuteronderwijs in SWITCH-traject
studeren in 5 vragen
HOEVEEL KOST DE OPLEIDING?

WAT IS HET ORIËNTATIEGESPREK?

Dat hangt af van het aantal studiepunten
waarvoor je je inschrijft. Een voltijdse inschrijving van 60 studiepunten bedraagt
€ 947,20 (onder voorbehoud). Neem je een
lager aantal studiepunten op, dan betaal
je minder. In sommige situaties kan je rekenen op financiële ondersteuning van VDAB.

Tijdens dit gesprek bespreken we je persoonlijke situatie. We beantwoorden al je
praktische vragen. Zo kan je beter inschatten wat de opleiding inhoudt en ook of de
studie aansluit bij jouw verwachtingen.
Deze gesprekken gaan door tijdens onze
infodagen. Je schrijft je hier op voorhand
online voor in.

WAT IS EEN STUDIEPUNT?
Het voltijds traject bestaat uit 60 studiepunten, het deeltijdse uit ongeveer 45.
Een studiepunt weerspiegelt het relatieve
gewicht van een vak binnen een opleiding.
Per studiepunt moet je 25 à 30 uur ‘werken’:
lessen bijwonen, taken maken, studeren …
WAT IS DE INSTAPTOETS?
Wie een lerarenopleiding wil volgen, legt
vooraf een online instaptoets af. Het resultaat bepaalt niet of je de opleiding mag
volgen, maar je moet wel deelnemen om
je te kunnen inschrijven.
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Meer info?
www.arteveldehogeschool.be/inschrijven
www.arteveldehgeschool.be/instaptoets

Vraag via onze website jouw gesprek aan
tijdens een van onze infodagen (data vind
je op de achterkant van deze brochure).
Lukt het niet om op die momenten langs
te komen? Maak dan een afspraak per mail
via oko.switch@arteveldehs.be.
HOE EN WANNEER INSCHRIJVEN?
Inschrijven kan alleen na een oriëntatiegesprek en als je de instaptoets hebt afgelegd.
Effectief inschrijven kan vanaf 26 juni 2020.

Waarom studeren aan
Arteveldehogeschool?
INTENSIEVE COACHING

STERKER IN TEAM

Je staat er niet alleen voor. Een begeleider
van je groep ondersteunt je en helpt je bij
je ontwikkeling als leraar in het kleuter
onderwijs. En ook bij je stagebegeleider
en trajectcoach kan je terecht. Een opleiding combineren met werk of gezin vraagt
heel wat inspanning. Daarom doen we
onze uiterste best om de combinatie haalbaar te houden.

In groep bespreek je samen met je medestudenten wat voor soort leerkracht je wil
worden. Je denkt na over hoe je met kleuters en hun gezin omgaat en verdiept je in
beweging, muziek, drama, poppenspel,
communicatie met ouders ... Zo oefen je
hoe je als team best werkt. De tijd dat een
leerkracht er alleen voor stond, is voorbij:
teamteaching is in opmars en schoolteams werken nauw samen.

VINGER AAN DE POLS
Stilstaan is achteruitgaan. Daarom doe je
tijdens je opleiding onderzoek naar innovatieve leermethodes en originele manieren
om je kleuters te boeien. Onderzoek dat
perfect toepasbaar is in de praktijk: alleen
al daarvoor zien je stagescholen je graag
komen!
AL DOENDE LEREN
Je stapt buiten als een leerkracht kleuter
onderwijs die van aanpakken weet. Dankzij je vele stageperiodes ben je goed voorbereid op het echte werk.

NIEUWE CAMPUS
Onze gloednieuwe campus is werkelijk
uniek met veel werkplekken voor studenten, een muziekruimte, een wereldoriëntatielokaal … De open mediatheek (inclusief spelotheek) heeft naast vakliteratuur
een rijke verzameling kinderboeken, tijdschriften, handpoppen, spelletjes en
muziek in huis. Heel bijzonder is de uitgebreide collectie kinderpoëzie. Bovendien
kan je heel veel materiaal uitlenen om te
gebruiken op je stage.

ARTEVELDEHOGESCHOOL ACADEMIEJAAR 2020— 2021
V.U. TOMAS LEGRAND, ALGEMEEN DIRECTEUR ARTEVELDEHOGESCHOOL VZW
HOOGPOORT 15 — 9000 GENT

Arteveldehogeschool

@ArteveldehsGent

Arteveldehogeschool
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Bachelors en
graduaten aan
Arteveldehogeschool

De 31 opleidingen hebben allemaal
hun eigen brochure, met alle
inhoudelijke en praktische details
en met het concrete programma.
Bestel of download je exemplaar via
www.arteveldehogeschool.be

BACHELORS

GRADUATEN

BUSINESS EN
MANAGEMENT

•
•
•
•

Bedrijfsmanagement
International Business Management
Officemanagement
International Office Management

• Accounting Administration
•	Marketing- en Communicatiesupport

COMMUNICATIE,
MEDIA EN DESIGN

•
•
•
•
•

Communicatiemanagement
International Communication Management
Journalistiek
Grafische en Digitale Media
International Graphic and Digital Media

• Programmeren

GEZONDHEID
EN ZORG

•
•
•
•
•
•

Ergotherapie
Logopedie en Audiologie
Verpleegkunde
Vroedkunde
Podologie
Mondzorg

• Verpleegkunde

ONDERWIJS

•
•
•
•

Educatieve Bachelor Kleuteronderwijs
Educatieve Bachelor Lager Onderwijs
Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs
Verkorte Educatieve Bachelor
Secundair Onderwijs

•	Educatief Graduaat
Secundair Onderwijs

MENS EN
SAMENLEVING

• Sociaal Werk
• Pedagogie van het Jonge Kind

• Orthopedagogie
• Tolk Vlaamse Gebarentaal
• Maatschappelijk Werk
• Sociaal-cultureel Werk
•	Informatiebeheer: Bibliotheek
en Archief
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Waar ga je studeren?

Campus
Sint-Amandsberg
De campus ligt in het hart van Sint-Amandsberg, op enkele minuten
van centrum Gent. Ongeveer 1.000 studenten hebben hier hun
thuisbasis.
VERNIEUWDE CAMPUS MET …

VAN DE CAMPUS TOT …

· Aangename leslokalen
· creatief landschap voor de lessen
muziek, beeldend werken,
bewegingsexpressie ...
· een mediatheek
· een grote ontmoetingsruimte
· een cafetaria en binnentuin

· Station Gent-Dampoort: 1.000 m
· Station Gent-Sint-Pieters: 3.780 m
· Gent Zuid (W. Wilsonplein): 2.600 m

Overal dichtbij
Campus Sint-Amandsberg is vlot bereikbaar
met de trein, bus en fiets.

Meer informatie
Wil je graag meer informatie over de opleiding?
Check www.arteveldehogeschool.be

Kom naar een infomoment
www.arteveldehogeschool.be/infomomenten

INFODAGEN 2020 — 2021

INFODAGEN #BLIJVENLEREN

Kom langs op campus Sint-Amandsberg,
J. Gérardstraat 18, 9040 Gent. Verken de
campus van je opleiding en ontmoet
je toekomstige docenten.

Heb je al een diploma of professionele
ervaring? Ontdek ons volledig aanbod
over #blijvenleren tijdens deze infodagen.

(za) 7 maart 2020
(za) 25 april 2020
(za) 27 juni 2020
(woe) 2 september 2020

10.00 tot 17.00 u.
10.00 tot 17.00 u.
10.00 tot 17.00 u.
15.00 tot 20.00 u.

(za) 25 april 2020
(woe) 2 september 2020

10.00 tot 17.00 u.
15.00 tot 20.00 u.

voor februaristarters (enkel bij specifieke opleidingen)

(do) 17 december 2020
(do) 29 januari 2021

18.00 tot 20.00 u.
18.00 tot 20.00 u.

INSCHRIJVEN DOE JE ZO
1 Kom langs voor een oriëntatiegesprek
Schrijf je in via de website voor een 			
gesprek tijdens de infodagen.
www.arteveldehogeschool.be

Passen de data niet? Maak een afspraak
oko.switch@arteveldehs.be

2 Doe de instaptoets online
www.arteveldehogeschool.be/instaptoets

3 Schrijf je in
Schrijf je effectief in vanaf 26 juni 2020
www.arteveldehogeschool.be/inschrijven

ARTEVELDEHOGESCHOOL CAMPUS SINT-AMANDSBERG J.GÉRARDSTRAAT 18— 9040 GENT 09 234 88 00 www.arteveldehogeschool.be/opleidingen/kleuteronderwijs

