Educatieve bachelor voor kleuteronderwijs
RÉF | 7573

OBJECTIF ET CONTENU
Programme

De Educatieve bachelor voor kleuteronderwijs leert je om
kleuters passend te ondersteunen in hun ontwikkeling. Je krijgt
een praktijkgerichte opleiding met veel afwisseling én met de
nodige theoretische achtergrond.
In de praktijklessen ga je proefondervindelijk om met de materie
die in de theoretische lessen aan bod is gekomen. Tijdens de
stageperiode maak je uitgebreid kennis met je toekomstig
werkveld en de dagelijkse werking ervan.
Algemene vakken als opvoedkundige wetenschappen,
onderwijskunde, communicatieve en psycho-pedagogische
vaardigheden, levensbeschouwing, ICT en speciﬁeke cursussen
toegespitst op de leergebieden uit het kleuteronderwijs komen
aan bod, namelijk taal, muzische vorming (beeld, muziek, drama
en beweging), lichamelijke opvoeding, wereldoriëntatie en
wiskundige initiatie.
Doorheen de opleiding wordt veel belang gehecht aan de totale
persoonlijkheidsontwikkeling van de toekomstige
kleuteronderwijzer(es), waarbij de maatschappelijke
betrokkenheid, de communicatieve vaardigheden, het werken in
teamverband en zelfreﬂectie zeer belangrijk zijn.

Certiﬁcation(s)
visée(s)

Educatieve bachelor voor kleuteronderwijs

Type de formation

VDAB - Contrat de formation pour chercheur d'emploi -VDABOpleidingscontract voor wkz

ORGANISATION
Durée

3 schooljaren

Horaire

lundi mardi mercredi jeudi vendredi temps plein

Début

Start: september.
- Coût réduit : Vervoerskosten en kosten voor kinderopvang
worden terugbetaald -
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Coût

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Connaître

Remarques

Je kan je vrijmaken om voltijds een dagopleiding te
volgen.
Je doorloopt momenteel geen
beroepsinschakelingstijd.
Je beschikt niet over een diploma of getuigschrift dat
gelijkwaardig of hoger is dan een diploma van het
hoger onderwijs, of je hebt een diploma of
getuigschrift van het hoger onderwijs dat volgens
VDAB weinig kansen biedt op de arbeidsmarkt.
Je hebt al minstens 2 jaar de schoolbanken verlaten.
Je bent ingeschreven bij VDAB als niet-werkende
werkzoekende.
Je voldoet aan de instapvoorwaarde Nederlands (C1
behaald).
Je bent bereid om als leerkracht te werken in Brussel
Je moet over minstens 90 studiepunten leerkrediet
beschikken of 75 studiepunten leerkrediet als je er
nog 15 dubbel kan terugverdienen.
Het afgelopen jaar via VDAB geen ﬁnaliteitsopleiding
gevolgd hebben

Deelnemen aan de infosessie.
Slagen in het intakegesprek met de VDABbemiddelaar
Attention: Il s'agit d'une formation néerlandophone! Vous ne
maîtrisez pas du tout le néerlandais? Aucun problème: le VDAB
vous propose de suivre une immersion linguistique.

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Katrien Hemelhof 022351804
Marjan Plasschaert 0476 86 12 93
Team6908@vdab.be
De lessen vinden plaats bij Erasmus hogeschool (Slotstraat 28 te
1000 Brussel ) of bij Odisee (Warmoesberg 26 te 1000 Brussel)
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Organisme
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VDAB Brussel Astro
Avenue de l'Astronomie 14
1210 Saint-Josse-ten-Noode
Tél: 0800 30 700
http://www.vdab.be
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