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Wijzigingen in het opleidingsprogramma  

 
Algemeen 

 Het traject van 60 studiepunten voor het academiejaar 2019-2020 voor houders 

diploma lerarenopleiding wordt niet langer aangeboden. 

 Dit werd vervangen door een traject ‘werkplekleren’ van 120 studiepunten voor 

houders van een diploma hoger onderwijs, met extra vrijstellingspakketten voor 

houders van een lerarendiploma (60 SP vrijstelling) en voor houders van een 

diploma hoger onderwijs in de sociale of paramedische sector (zie toelichting in 

de bijlage van het OER). 

 Studenten die houder zijn van een diploma hoger onderwijs en die dagonderwijs 

wensen te volgen, schrijven zich in voor de bestaande opleiding van 120 SP in 

dagonderwijs (met bijkomende vrijstellingen voor diploma’s sociale of 

paramedische sector). Overschakelen naar het traject in werkplekleren wordt 

structureel niet voorzien. 

De studenten die in academiejaar 2019-2020 in het traject van 120SP ingeschreven 
waren, maar hun lessen niet in dagonderwijs volgden, maar onder werkplekleren 
moeten in academiejaar 2020-2021 herinschrijven in het traject 120SP  ‘werkplekleren’. 
 
Wijzigingen per opleidingsonderdeel in het traject Werkplekleren 
 
Studenten die in 2019-2020 een credit behaalden voor het opleidingsonderdeel in het 
traject van 120SP  behouden deze credit en dienen het equivalente opleidingsonderdeel 
uit het traject WPL in 2020-2021 niet meer op te nemen. 
 

Traject 120SP 2019-
2020 

 Traject Werkplekleren (WPL) 2020-2021  

Psychopedagogiek 2 3SP Psychopedagogiek WPL 3SP 

Psychopedagogiek 3 3SP Onderwijsbeleid en –actualiteit WPL 3SP 

Identiteit in diversiteit 
2 

3SP Identiteit in diversiteit 1 WPL 3SP 

Identiteit in diversiteit 
3 

3SP Identiteit in diversiteit 2 WPL 3SP 
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Communicatieve en 
agogische 
vaardigheden 2 

3SP Communicatieve en agogische 
vaardigheden 1 WPL 

3SP 

Communicatieve en 
agogische 
vaardigheden 3 

3SP Communicatieve en agogische 
vaardigheden 2 WPL 

3SP 

Wiskunde 
leerinhouden en 
didactiek 2.1 verkort* 
en Wiskunde 
leerinhouden en 
didactiek 2.2 verkort* 

5SP 
en 
4SP 

Didactiek en Leerinhouden Wiskunde 
WPL* 

9SP 

Wereldoriëntatie 
leerinhouden en 
didactiek 2.1 verkort* 
en Wereldoriëntatie 
leerinhouden en 
didactiek 2.2 verkort* 

4SP 
en 
5SP 

Didactiek en Leerinhouden 
Wereldoriëntatie WPL* 

6SP 

Godsdienst 
leerinhouden en 
didactiek 2 verkort 

4SP Godsdienst WPL 3SP 

Onderwijskunde 2.2 3SP Onderwijskunde 1 WPL 3SP 

Jonge Kind** en 
onderwijskunde 2.1** 

8SP 
en 
3SP 

Krachtig onderwijzen 1 WPL** 14SP 

Praktijk: didactische 
stage 2 

12SP Didactische Stage 1 WPL 9SP 

 
*Studenten die een credit behaalden voor één van beide opleidingsonderdelen nemen 
het opleidingsonderdeel van het traject WPL op, zij kunnen aangepaste 
evaluatiemodaliteiten aanvragen voor het opgenomen opleidingsonderdeel. 
** Studenten die een credit behaald hebben voor het OPO Jonge Kind en niet voor het 
OPO onderwijskunde 2.1 nemen contact op met de trajectbegeleider. Studenten die 
een credit behaald hebben voor het OPO onderwijskunde 2.1 en niet voor het OPO 
Jonge Kind nemen het OPO Krachtig onderwijzen 1 WPL op. 
 
In de doorstroom naar het tweede jaar zullen afstudeerders in 2020-2021 bijkomend 
een Capita Selecta moeten opnemen in hun ISP als ze onvoldoende SP hebben om te 
kunnen afstuderen. De inhoud van dit opleidingsonderdeel wordt per student bepaald 
door de opleiding. 
 


