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Je gaat enthousiast aan de slag met 
kinderen of jongeren die extra zorg 
nodig hebben. Je bent geïnteresseerd 
in brede zorg  voor alle leerlingen. 
Je houdt ervan om met je collega’s 
samen op zoek te gaan naar manieren 
om de zorg en het zorgbeleid in je 
school te versterken. 

Wie kan de opleiding  
starten?
·  Je hebt een lerarendiploma of een 

ander bachelordiploma behaald.
·  Je hebt een bewijs van pedagogische 

bekwaamheid of je volgt een extra 
vak ‘basisprincipes van leren en 
onderwijzen’.

·  Je werkt of wil werken in een zorg-
verbredingscontext.

·  Als je niet in een school werkt, ben 
je bereid om stage te lopen in een 
zorgverbredingscontext.

Internationalisering
Binnen het vak ‘actuele thema’s uit het 
zorgbeleid’ kan je ervoor kiezen om 1 
studiepunt in te vullen met een stu-
diereis naar Zweden. Gedurende één 
week maak je kennis met het Zweedse 
onderwijssysteem en het zorgbeleid in 
de Zweedse scholen.

Flexibele mogelijkheden
·  Je kan elk traject spreiden over 

meerdere opleidingsjaren.
·  Je kan afzonderlijke vakken volgen. 

Voor elk vak dat je op die manier 
met succes afrondt, krijg je een 
creditbewijs.

·  Je kan vrijstellingen aanvragen als je 
daarvoor in aanmerking komt.

Inhoudelijk

·  Oranje: competenties en 
inhouden PG zorgleraar

·  Groen, blauw, paars en rood: 
bijkomende competenties 
BNB zorgverbreding en 
remediërend leren



Hoe ga je om met kinderen en jongeren met extra nood aan zorg?
Hoe vang je kleuters op die beginnen te lezen?
Hoe ga je om met kansarmoede?
Hoe stel je de zorgvisie van je school op punt?
Hoe overtuig je jouw collega’s van deze zorgvisie op school?
Hoe herken je spellingsproblemen?
Hoe kan je inspelen op leerlingen met leerproblemen?
Wat kan je doen met leerlingen die agressief zijn?
Hoe kan je via overleg en uitwisseling werken aan je eigen professionalisering?
Hoe werk je handelingsgericht?
Hoe ga je in je team om met weerstand tegen verandering?

SCHRIJF JE ONLINE IN OP 
WWW.VIVES.BE VIA DE KNOP ‘SCHRIJF JE IN’

Eerste opleidingsfase  
(30 studiepunten)

Gemeenschappelijk 
·  supervisie en portfolio 1 (6 sp)
·  leerlingenbegeleiding en zorgbeleid 

(7 sp)
·  omgaan met het team (3 sp)
·  handelingsgericht werken (4 sp)

Keuzetraject basisonderwijs
·  sociaal-dynamisch-affectieve 

onderwijsbehoeften - basisonderwijs 
1 (5 sp)

·  cognitieve onderwijsbehoeften - 
taalontwikkeling en psychomotoriek 
(5 sp)

Keuzetraject secundair onderwijs
·  sociaal-dynamisch-affectieve 

onderwijsbehoeften - secundair 
onderwijs (4 sp)

·  goed onderwijs (6 sp)

Tweede opleidingsfase  
(30 studiepunten)

Gemeenschappelijk
·  supervisie en portfolio 2 (6 sp)
·  omgaan met ouders (3 sp)
·  coachen van collega’s (3 sp)

Keuzetraject basisonderwijs
·  cognitieve onderwijsbehoeften - 

wiskundige ontwikkeling (3 sp)
·  omgaan met gedrags- en 

werkhoudingsmoeilijkheden (3 sp)
·  sociaal-dynamisch-affectieve 

onderwijsbehoeften - 
basisonderwijs 2 (4 sp)

·  kleuters en zorgverbreding (3 sp)
·  actuele thema’s uit het zorgbeleid - 

basisonderwijs (5 sp)

Keuzetraject secundair onderwijs
·  specifieke onderwijsbehoeften (5 sp)
·  leer-krachtig omgaan met leerlingen 

(4 sp)
·  scharniermomenten en 

keuzeprocessen  
(5 sp)

·  actuele thema’s uit het zorgbeleid - 
secundair onderwijs (4 sp)

Opleidingsprogramma



Op zoek naar 
manieren om 
de zorg en het 
zorgbeleid te 
versterken



PRAKTISCH

bachelor-na-bachelor zorgverbreding en  
remediërend leren
Je kiest voor het banaba-programma als je op 
klas-, team- en schoolniveau wil werken aan 
zorg. Je kan na deze opleiding aan de slag als 
zorgcoördinator.
Het programma bestaat uit 60 studiepunten, 
verspreid over twee academiejaren van elk 30 
studiepunten.

Afhankelijk van je vooropleiding, plaats van tew-
erkstelling of interessegebied kies je gedeeltelijk 
voor een traject dat gericht is op basisonderwijs 
of op secundair onderwijs. Daarnaast volg je 
enkele gemeenschappelijke basisvakken.
De lessen vinden plaats op woensdagnamiddag 
van 14 tot 18 uur.

postgraduaat zorgleraar
Je kiest voor het postgraduaat zorgleraar als je 
specifiek op klasniveau aan de slag wil rond zorg 
en zorgverbreding. Je wil je onderwijsaanbod ver-
talen naar en afstemmen op alle leerlingen, rek-
ening houdend met specifieke onderwijsnoden.

Het programma bestaat uit 24 studiepunten, 
die je kan opnemen in één academiejaar. Het 
postgraduaat is een greep uit de banaba-vakken 
(enkel keuzetraject basisonderwijs) die gericht 
zijn op de zorg op kindniveau. 



VIVES ORGANISEERT REGELMATIG 
 INFOMOMENTEN. JE VINDT DE DATA 

op www.vives.be

campus Brugge
Xaverianenstraat 10
8200 Brugge
050 30 51 00
campus.brugge@vives.be

www.vives.be

contact 
meer info

opleidingsverantwoordelijke:  
Liesbeth Lootens

liesbeth.lootens@vives.be 
050 30 51 45

www.vives.be/ond
www.facebook.com/viveshogeschool

#VERYVIVES  
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campus Brugge      

KORTRIJK

ZEEBRUGGE

BRUGGE

GENT

E403

A17

A10

E40

N50

R30

N9


