Programma Verkorte educatieve bacheloropleiding LIO-traject - 2° semester 2020-2021 (onder voorbehoud van eventuele wijzigingen)
De lessen gaan door op weekavonden van 18.30 u. tot 21.30 u. en op zaterdag van 9.00 u.-12.00 u. en evt. van 13.00 u. tot 16.00 u. De lokaalverdeling wordt
bij de start meegedeeld (zie ook op Toledo: community Edu). Belangrijke startinformatie vind je terug op pagina 3.

Opleidingsonderdeel (OPO)

SP*

(OPO-code Kortrijk/Brugge)
contactmomenten

Basis didactiek en brede leerzorg

6

6

6
4

(V1G044/B1G044)
(7-10 contactmomenten)

AFSTAND Onderwijs in de
samenleving (V1G045/B1G045)

4

Startdatum

Kruis Tijdstip
aan
maandagavond
󠅎

Startdatum
08/02/2021

Kruis
aan
󠅎

Zaterdagvoormiddag

06/02/2021

maandagavond

󠅎
󠅎

dinsdagavond

23/02/2021
09/03/2021

󠅎
󠅎

maandagavond

22/02/2021
OF
08/03/2021
(introductie
-les)
08/02/2021

󠅎

zaterdagvoormiddag

06/02/2021

󠅎

18,11€

maandagavond

08/02/2021

󠅎

donderdagavond

11/02/2021

󠅎

18,11€

donderdagavond

25/02/2021

󠅎

donderdagavond

11/03/2021

󠅎

woensdagavond

10/02/2021

󠅎

zaterdagvoormiddag

06/02/2021

󠅎

donderdagavond

04/03/2021

󠅎

donderdagavond

25/02/2021

󠅎

20211-KO-ONDV8242

4

14,06 €
20211-KO-ONDV6G009

(V1G046/B1G046)
(8-10 contactmomenten)

AFSTAND Verhoogde zorg

Tijdstip

20211-KO-ONDV82420

(1 contactmoment + 2-3 onlinemomenten)

Verhoogde zorg

29,36 €

Brugge

20211-KO-ONDV6G006

(V1G043/B1G043)
(10-13 contactmomenten)

Onderwijs in de samenleving

17,21 €

Kortrijk

Barcode
20211-KO-ONDV6G00

(2 contactmomenten)

Verbindend werken

17,21 €
Barcode
20211-KO-ONDV6G00

(V1G039 en B1G039)
(10 contactmomenten)

AFSTAND Basis didactiek en
brede leerzorg (V1G040/B1G040)

Cursusmater
iaal

4

14,06 €
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(V1G090/B1G090)
(2-3 contactmomenten + enkele online
momenten)

Diversiteitsstage

20211-KO-ONDV6G009

donderdagavond

11/02/2021

󠅎

woensdagavond

10/02/2021

󠅎

3

donderdagavond

11/02/2021

󠅎

dinsdagavond

09/02/2021

󠅎

3

Contactmomenten afhankelijk van het gekozen keuzevak

3

/

(V1G016/B1G016)
(6 contactmomenten)

Inleefstage
(V1G042/B1G042)
(4 contactmomenten)
Kan ook worden opgenomen in LIO-cluster

Keuzevak 1
(V1G048/B1G048)

Leren in maatschappelijk
betrokken onderwijs (jaarOPO)
V1G098 (V6G098 en V6G402)/
B1G098 (B6G098 en B6G 402)

3

Handboek
EHBO (!)

Bestaat uit 4 online seminaries, workshops… i.s.m. KU Leuven: zie www.edu-leraar.be > nascholingen.
+ 3 contactmomenten EHBO:
Kortrijk: dinsdagavond 18 mei, 1 juni en 15 juni
Brugge: donderdagavond 20 mei, 3 juni en 17 juni
Indien je nog wil inschrijven neem je contact op met de trajectbegeleider.

*SP = studiepunten waarbij 1 studiepunt staat voor 25 à 30 uur studiebelasting
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•
•

Eventueel (bv. taalvoorwaarde, diplomavoorwaarde): toelatingsprocedure via toelating@vives.be
Inschrijvingen: Ofwel volledig online via https://www.vives.be/nl/inschrijven-bij-vives
(laad het bewijs van deelname aan de instaptoets op!)
Ofwel: inschrijving aan het loket (studentenadministratie): studentenkaart en factuur (breng het resultaat van de instaptoets
mee bij inschrijving!)

•

Introductiesessie Meer hierover vind je via https://www.vives.be/nl/startjestudie/ond kies verkorte educatieve bachelor (Kortrijk of
Brugge)
met o.a. invullen individueel studieprogramma, Toledo, webmail, … (onder voorbehoud)
Voor Kortrijk: woensdagavond 3/02/21 van 18.30 u. tot 21.30 u. in VIVES, Campus Kortrijk, Onderwijsgebouw (onder voorbehoud!)
Voor Brugge: maandagavond 1/02/21 van 18.30 u. tot 21.30 u. in VIVES, Campus Brugge (onder voorbehoud!)

•

•

Cursusverkoop Kortrijk/Brugge (onder voorbehoud) zie https://www.vives.be/nl/startjestudie/ond een avondverkoop
✓ enkel betalen met bancontact, geen cash of VISA
✓ naverkoop Kortrijk: in Hantal 3 in de drukkerij tijdens de openingsuren nl. elke dag van 8.00 u. tot 17.00 u. enkel op vrijdag tot 16.00 u.
✓ naverkoop Brugge: elke weekdag tussen 8.00 u. en 14. 00 u.
Boekenverkoop (enkel indien ingeschreven voor Leren in maatschappelijk betrokken onderwijs voor EHBO): Standaard Boekhandel,
Doorniksesteenweg 151 te 8500 Kortrijk of op de campus in Brugge
Rode Kruis-Vlaanderen (2018). Eerste hulp voor leerkrachten. Mechelen: Rode Kruis-Vlaanderen. boek via Standaard Boekhandel

•
•

Opleidingscheques (indien loopbaanbegeleiding gevolgd): bij vragen hierover, contacteer je studiegelden.kortrijk@vives.be (voor Kortrijk) of
studiegelden.brugge@vives.be (voor Brugge)
Contact: stephanie.vanmarcke@vives.be voor campus Kortrijk en dennis.monte@vives.be voor campus Brugge
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