Programma Educatieve graduaatsopleiding Flextraject en VDAB-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). Zie pagina 3 voor belangrijke startinformatie!

Opleidingsonderdeel (OPO)

SP*

Cursusmateriaal

(OPO-code Kortrijk/Brugge)
contactmomenten

Basisdidactiek en brede leerzorg

9
6

Tijdstip

Startdatum

06/02/2021

Kruis
aan
󠅎

maandag- en
woensdagavond

08/02/2021

Kruis
aan
󠅎

dinsdagavond

09/02/2021

󠅎

zaterdagvoormiddag

06/02/2021

󠅎

maandagavond

08/02/2021

󠅎

zaterdagvoormiddag

06/02/2021

󠅎

dinsdagavond

09/02/2021

󠅎

donderdagavond

11/02/2021

󠅎

maandag- en
donderdagavond

08/02/2021

󠅎

dinsdag- en
donderdagavond

09/02/2021

󠅎

20211-KO-OND-V6G100

14,06 €

woensdagavond

10/02/2021

󠅎

zaterdagvoormiddag

06/02/2021

󠅎

maandagavond

08/02/2021

󠅎

donderdagavond

11/02/2021

󠅎

donderdagavond

11/02/2021

󠅎

woensdagavond

10/02/2021

󠅎

17,21 €
27,29 €

8

29,36 €

(V1G035/B1G035)
(10-13 contactmomenten)

20211-KO-OND-V6G006

Welzijn, veiligheid en gezondheid 3

19,28 €

V1G036 (V6G036 + V6G401)
B1G036 (B6G036 + B6G401)
(9 contactmomenten)

20211-KO-OND-V6G007

Praktijkinitiatie didactische
vaardigheden (V1G008/B1G008)

Tijdstip

Startdatum

zaterdag

20211-KO-OND-V6G079

(V1G080/B1G080)
(13 contactmomenten)

Verbindend werken

Brugge

Barcode
20211-KO-OND-V6G004

(V1G033/B1G033)
(18 contactmomenten)

DigiTAAL

Kortrijk

+ handboek
EHBO
9

34,58 €

(19 contactmomenten)

Verhoogde zorg

6

20211-KO-OND-V6G009

(V1G037/B1G037)
(8-10 contactmomenten)

Onderwijs in de samenleving

4

(V1G038/B1G038)
(7-10 contactmomenten)

Diversiteitsstage

18,11€
20211-KO-OND-V82420

3

(V1G016/B1G016)
(6 contactmomenten)
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Inleefstage

3

/

donderdagavond

11/02/2021

󠅎

dinsdagavond

09/02/2021

󠅎

6

Competentieboe
kje EGO
7,13€

woensdagavond

10/02/2021

󠅎

maandagavond

08/02/2021

󠅎

donderdagavond

11/02/2021

󠅎

woensdagavond

10/02/2021

󠅎

maandagavond

08/02/2021

󠅎

dinsdagavond

09/02/2021

󠅎

(V1G034/B1G034)
(4 contactmomenten)

Inloopstage
(V1G062/B1G062)
(5-6 contactmomenten)

20211-KO-OND-V6G062

Doorgroeistage

9

/

(V1G091/B1G091)
(5 contactmomenten)

Integratiestage

12

(V1G085/B1G085)
(4 contactmomenten)

Keuzevak 1

3

Contactmomenten afhankelijk van het gekozen vak. Meer info op Toledo.

(V1G048/B1G048)

Keuzevak 2

3

(V1G049/B1G049)

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

•

•
•

Drie voorwaarden om in te schrijven: een diplomavoorwaarde, een ervaringsvoorwaarde en een taalvoorwaarde. Op deze pagina lees je meer
over de toelatingsvoorwaarden om je aan VIVES in te kunnen schrijven voor een educatieve graduaatsopleiding:
https://www.vives.be/nl/toelatingsvoorwaarden/educatiefgraduaat
Diplomavoorwaarde: op volgende data wordt de toelatingsproef voor wie o.a. geen 6de jaar BSO heeft gevolgd (zie infomoment voor uitleg),
georganiseerd op campus VIVES Kortrijk/ Brugge: zie ook toelating@vives.be
Van midden oktober tot en met midden november worden er geen toelatingsonderzoeken in de campussen van VIVES georganiseerd.
Van zodra de datums bekend zijn, worden die op deze pagina vermeld.
Inschrijven via https://toelatingsonderzoek.be/
Ervaringsvoorwaarde: om je beroepservaring te laten goedkeuren en aldus je startbekwaamheid te verwerven neem je contact op met:
ervaring@vives.be of ann.derycke@vives.be
Inschrijvingen: Ofwel volledig online via https://www.vives.be/nl/inschrijven-bij-vives
Ofwel: inschrijving aan het loket (studentenadministratie): studentenkaart en factuur

•

Introductiesessie met o.a. invullen individueel studieprogramma, Toledo, webmail, … Meer hierover vind je via
https://www.vives.be/nl/startjestudie/ond kies educatief graduaat (Kortrijk of Brugge)
Voor Kortrijk: dinsdag 02/02/21 van 18.30 u. tot 21.30 u. (onder voorbehoud: check de link hierboven)
Voor Brugge: woensdag 03/02/21 van 18.30 u. tot 21.30 u. (onder voorbehoud, check de link hierboven)

•

•
•
•

Cursusverkoop Kortrijk/Brugge zie https://www.vives.be/nl/startjestudie/ond voor de avond waarop de cursusverkoop (onder
voorbehoud) kan doorgaan.
✓ 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.
*Boeken (enkel bij inschrijving voor Welzijn, veiligheid en gezondheid voor EHBO): Standaard boekhandel, Doorniksesteenweg 151 te Kortrijk
Opleidingscheques: 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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