
Kinderen en jongeren met specifieke noden én mogelijkheden 
vragen om buitengewone leerkrachten.

www.kdg.be/banaba-buitengewoon

Bachelor-na-bachelor

Buitengewoon 
Onderwijs

BanabaKarel de Grote
Hogeschool

Onderwijsaanpak
Talent en passie voor het begeleiden van kinderen/jongeren vanuit hun 
mogelijkheden zijn voor ons de fundamenten van jouw professionaliseringstraject. 

Ons onderwijsconcept steunt op vier pijlers.

■ Onze kernwaarden  
Positief denken, verantwoordelijkheid 
en toekomstgerichtheid. 

■ Duaal leren 
Theorie en praktijk in voortdurende 
wisselwerking. Je praktijkervaring (in 
de vorm van werk of stage) vormt een 
wezenlijk onderdeel van je leertraject. 
Gespecialiseerde lectoren reiken tal 
van referentiekaders aan die je kan 
toetsen aan de praktijk.

■ Sociaal leren 
We creëren kansen tot leren van 
en met elkaar, wat het ontwikkelen 
en delen van expertise tussen alle 
betrokkenen mogelijk maakt. 

■ Reflectief leren en zelfsturing 
In deze opleiding word je constant 
uitgenodigd om zelfstandig en 
zelfsturend leerkansen te grijpen, 
te creëren en er kritisch-creatief 
mee aan de slag te gaan. Je 
professionele groei maak je waar 
door middel van eigen initiatieven 
en praktijkgerichte opdrachten.

Open lessen

www.kdg.be/openlesdagen

Stel je vraag aan een student 

www.kdg.be/chat-met-student

Inschrijven 

www.kdg.be/schrijf-in

Campus Zuid

Brusselstraat 45 
2018 Antwerpen
+32 3 613 13 13  
dieter.dierckx@kdg.be

 kareldegrotehogeschool
 #kdghogeschool
 @kdghogeschool

Gedrukt is gedrukt: aan deze folder 
kunnen we geen letter meer veranderen.
Maar onze opleidingen staan niet stil.  
For realtime info, check www.kdg.be/
banaba-buitengewoon.

Infodagen 2020
Za 14 maart, van 10 tot 17 u. 
Za 25 april, van 10 tot 14 u. 
Za 20 juni, van 10 tot 14 u. 
Do 3 september, van 16 tot 20 u. 
 
Onze infodagen vinden plaats op  
verschillende campussen. Check  
www.kdg.be/alle-infodagen om te 
weten waar naartoe.
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Karel de Grote
Hogeschool

© Vic Van Steenwinckel



Jij bent van nature sociaal en 
zorgzaam en je wil je specialiseren 
in het werken met kinderen en 
jongeren met specifieke noden en 
mogelijkheden in het buitengewoon 
basis- of secundair onderwijs. 

Heb je al een bachelor- of 
masterdiploma? Dan kan je deze 
opleiding starten. Ook iedereen die 

in het buitengewoon onderwijs of 
een ondersteungingscel werkt, is 
welkom. Tijdens de opleiding doe 
je sowieso praktijkervaring in de 
onderwijscontext op: ofwel werk je  
er al ofwel loop je er stage.
Je vorige bachelor- of masteropleiding 
nog niet helemaal afgerond? In 
bepaalde gevallen mag je al (deels) 
starten in deze opleiding. 

Van student …

… tot professional
De arbeidsmarkt zoekt meer dan ooit deskundigen, gespecialiseerd 
in zorg. Je kan aan de slag als medewerker van een ondersteunings-
netwerk, competentie-begeleider, GOK-leerkracht ... Of je staat straks 
met meer expertise voor de klas. Je kan terecht in de volledige 
Europese Unie en verder.

Buitengewoon 
Onderwijs

Later instappen? Dat kan! In deze opleiding kan je nog tot midden 
januari starten. Je bepaalt vervolgens zelf over hoeveel tijd je je 
opleiding spreidt en dus hoe zwaar je traject wordt.

Deze opleiding van 60 studiepunten draagt bij tot een deskundige begeleiding 
van kinderen/jongeren met specifieke noden en mogelijkheden en tot de 
ondersteuning van leerkrachten en teams. Je kan de opleiding voltijds (1 jaar) of 
deeltijds (2 jaar of meer) volgen.

Opleidingstraject 

Gemeenschappelijk Keuze
Planmatig handelen als 
onderwijsprofessional (deel 1)
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Stel 50% van je traject zelf 
samen met:
■ vakken uit ons keuzeaanbod
■ internationale opties
■ eigen initiatieven
■ ...
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Planmatig handelen als 
onderwijsprofessional (deel 2)

3

Onderwijsfilosofie 3
Ontwikkelingsgericht werken 3
Contextueel denken in onderwijs 3
Maatschappelijk kwetsbare groepen 3
Coachen: referentiekaders 3
Communicatiebeleid voor scholen 3
Beleidsvoerend vermogen 3
Schoolbeleid: instrumenten 3

30 STP 30 STP

Trajectbegeleiding

Keuzevakken: enkele voorbeelden
Autismespectrum: What’s in a name? - Dyspraxie - Faalangst - 
Gesprekken met kinderen - Sherborne - ...

Bekijk de meer dan 50 keuzevakken voor deze opleiding via:
www.kdg.be/banaba-buitengewoon

Werk je meer dan halftijds, dan raden we je aan om je studies te 
spreiden over minstens 2 jaar.

In een gemeenschappelijk traject 
komen basiskaders en -competenties 
aan bod. De helft van de opleiding 
geef je zelf vorm en inhoud op basis 
van jouw professionaliseringsvragen. 
Je stelt je traject zelf samen met 
keuzevakken, internationale kansen, 
eigen onderzoeksvragen en/of andere 
eigen initiatieven. 

In de deeltijdse opleiding kies je ofwel 
voor het modeltraject (2 jaar), ofwel 
voor een individueel traject waarin je je 
studies over meerdere jaren spreidt.

Je praktijkervaring in de onderwijs-
context vormt een wezenlijk onderdeel 
van het studie traject. Ben je niet 
vertrouwd met of verbonden aan het 
onderwijs? Geen probleem. Dan doe je 
praktijkervaring op tijdens een stage. 
Het aantal uren stage hangt af van het 
aantal studiepunten dat je opneemt. 
Voor een voltijds traject gaat het om 
14 uur per week.

Vrijstellingen zijn mogelijk op basis van 
eerder verworven kwalificaties (EVK) of 
competenties (EVC).

Mogelijke lesmomenten voor de  voltijdse opleiding
MA DI WO DO

11-13 u.
13.45-15.45 u.
16-18 u.
18.30-21.00

Blauw = mogelijk les voor het gemeenschappelijk traject/ gemiddeld 8 u. per week 
Groen = mogelijk les voor de keuzetrajecten/ gemiddeld 1 avond per week 
Woensdagavond stopt de les om 20.30 u. 

Mogelijke lesmomenten voor de  deeltijdse opleiding
MA DI WO DO

11-13 u.
13.45-15.45 u.
16-18 u.
18.30-21.00

Blauw = mogelijk les voor het gemeenschappelijk traject/ gemiddeld 4 u. per week 
Groen = mogelijk les voor de keuzetrajecten/ gemiddeld 1 avond per 2 weken
Woensdagavond stopt de les om 20.30 u.


