
Op welke manieren kan ik een Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs behalen?

Ik start van ‘nul’.

Ik kies voor de 
Educatieve Bachelor 
Secundair Onderwijs.

Ik heb 5 jaar 
beroepservaring of 3 
jaar beroepservaring 
met vooropleiding in 
hetzelfde vakgebied.

Ik ga voor de 
Educatieve 

Graduaatsopleiding

Ik heb al een diploma 
hoger onderwijs.

 Ik volg de Verkorte 
Educatieve Bachelor 
Secundair Onderwijs

Ik heb al een diploma 
hoger onderwijs en 
wil nog één extra 

onderwijsvak.

Ik volg het 
modeltraject. 

Ik volg het hele 
traject van de 

Verkorte Bachelor 
SO en kan zo de 

kennis opgedaan met 
mijn eerste diploma 

onderwijzen.

Ik volg alle 
opleidingsonderdelen 

van de gekozen 
onderwijsvakken,  

aangevuld met een 
aantal didactische 

opleidingsonderdelen 
en stage. 

Afhankelijk van mijn 
vooropleiding, kan 
het aantal SP’s nog 

dalen.

Ik volg het 
modeltraject. 

Ik volg het hele 
traject van de 

Verkorte Bachelor 
Secundair Onderwijs 
én de vakken van het 
gekozen onderwijsvak.

Ik volg het traject 
van mijn gekozen 

onderwijsvak.

Ik volg alle 
opleidingsonderdelen  

van de gekozen 
onderwijsvakken, 

aangevuld met een 
aantal didactische 

opleidingsonderdelen 
en stage.

Voor leraren Lager en 
Islamleraren met de 

juiste getuig-schriften 
zijn er vrijstellingen.

Locatie
Brussel

Locatie
Brussel, Anderlecht, 

Leuven, Diest

Locatie
Brussel

Locatie
Brussel, Anderlecht, 

Leuven, Diest

Locatie
Brussel, Anderlecht, 

Leuven, Diest

Locatie
Brussel

Locatie
Brussel, Leuven, 

Diest

Ik kies de Verkorte 
Educatieve Bachelor 
Secundair ‘Plus’ met 
1 extra onderwijsvak

Ik heb al een bachelor 
en ik wil twee extra 

onderwijsvakken 
Secundair volgen.

Ik kies voor de 
Educatieve Bachelor 

Secundair en 
krijg een aantal 
vrijstellingen

Ik heb al een diploma 
Lerarenopleiding 
(Secundair, Lager 

of Kleuteronderwijs) 
en ik wil nog één 

onderwijsvak.

Ik kies voor 1 extra 
onderwijsvak

Ik heb al een 
diploma  Specifieke 

Lerarenopleiding 
behaald en ik wil nog 

2 onderwijsvakken 
Secundair volgen.

Ik kies voor de 
Educatieve Bachelor 

Secundair en 
krijg een aantal 
vrijstellingen

Hoe kan ik 
kunstenaar-leraar 

worden?
>> >>

Ik volg het 
modeltraject. 

Ik volg het 
modeltraject. 

Locatie
Brussel

Locatie
Brussel

Ik kies voor de 
Verkorte Educatieve 
Bachelor Musical

Ik heb een Bachelor 
in de Musical.

Ik kies voor 
de Educatieve 

Master Muziek en 
Podiumkunsten

Ik heb een Master in 
Drama of in Muziek.

180 SP max 60 SP max 130 SPmax 90 SP max 107 SP max 47 SP max 122 SP max 60 SP max 122 SP

Dagtraject Dag -of 
avondtraject

Dag -pf 
avondtraject

Dag -en/of 
avondtraject

Dagtraject 
(combinatie met 
werk mogelijk)

Dagtraject 
(combinatie met 
werk mogelijk)

Dagtraject 
(combinatie met 
werk mogelijk)

Je volgt het 
normale 

dagonderwijs

Je volgt het 
normale 

dagonderwijs




