
Info bijkomende opleiding godsdienst lerarenopleiding 
(informatie i.v.m. het verwerven van pedagogisch-didactische onderwijsbevoegdheid 
godsdienst voor afgestudeerde (kleuter)onderwijzers 
 
 

Instelling/Hogeschool Aanbod voor kleuteronderwijs Aanbod voor lager onderwijs 

HIGW Antwerpen                 nee  nee  

Odisee Sint-Niklaas nee  nee  

KdG Antwerpen                    ja ➢ naar fiche ja ➢ naar fiche 

Thomas More Mechelen ja ➢ naar fiche ja ➢ naar fiche 

Thomas More Vorselaar nee ➢ naar fiche ja ➢ naar fiche 

Vives Tielt (afstandsonderwijs) ja ➢ naar fiche ja ➢ naar fiche 

  



Naam van de instelling/hogeschool: Karel de Grote Hogeschool Antwerpen 
 
Adres van de instelling/hogeschool: Campus Zuid, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen  
 
Aanbod voor kleuteronderwijs? Ja 
 

Aanbod (niveau kleuteronderwijs) in  ☐dagonderwijs 

☒avondonderwijs/weekendonderwijs 

☒afstandsonderwijs  

☐andere:  

 
Minimale tijdsduur van het volledige traject/spreiding over meerdere academiejaren (niveau 
kleuteronderwijs)? 
Dit studietraject kan gecombineerd worden met een job in het onderwijs en kan afgelegd worden in 1 
academiejaar. Indien gewenst, kan het traject ook gespreid worden over twee (of meer) jaren. Dan neem 
je in je eerste jaar 6 studiepunten op en in je tweede jaar 8 studiepunten. 
 
Omschrijving van het aanbod (niveau kleuteronderwijs): 
(hier kan u frequentie, omvang, inhoud van het traject omschrijven) 
De student moet voor 4 opleidingsonderdelen (14 studiepunten) slagen om het attest te verwerven.  Dit 
attest heeft niet de waarde van een diploma.  Het kan enkel gebruikt worden om bij de erkende instantie 
een mandaat aan te vragen voor het geven van rooms-katholieke godsdienst in de kleuterschool of de 
lagere school. 
 
Gezamenlijke opleidingsonderdelen voor studenten kleuter- en lager onderwijs: 

- Religie, zingeving en levensbeschouwing F (3 SP) 
- Katholieke Dialoogschool (3 SP) 
- Godsdienst F (3 SP) 
- Praktijk godsdienst F (5 SP) 

 
Het onderdeel praktijk bestaat uit het observeren, voorbereiden  en realiseren van activiteiten en lessen 
rooms-katholieke godsdienst.  De student reflecteert ook over de gegeven activiteiten of lessen.  Deze 
stage kan afgelegd worden in de school waar de student werkt of in een andere school. 
 
Inschrijvingsgeld (niveau kleuteronderwijs):  
De inschrijving voor dit traject gebeurt op basis van een creditcontract.  Het inschrijvingsgeld bestaat uit 
een forfaitair deel van 253.60euro, aangevuld met 12.10euro per opgenomen studiepunt. 
 
Contactadres waarop verdere informatie kan bekomen worden (niveau kleuteronderwijs) 
Meer informatie over de inhoud en de doelen van deze opleidingsonderdelen is te vinden op 

https://www.kdg.be/opleidingen/navormingen-en-studiedagen/attest-rooms-katholieke-godsdienst 

 
 
Verantwoordelijke voor dit studietraject voor kleuteronderwijs:  
Suzanne Spillebeen, suzanne.spillebeen@kdg.be  
 
Voor info over inschrijving, studiegeld, organisatie van de opleiding, … voor kleuteronderwijs:  
Belinda Wyckmans, belinda.wyckmans@kdg.be 
  

➢ terug naar overzichtstabel 

Laatst bijgewerkt 12.09.2022 

https://www.kdg.be/opleidingen/navormingen-en-studiedagen/attest-rooms-katholieke-godsdienst
mailto:suzanne.spillebeen@kdg.be
mailto:jessica.wyckmans@kdg.be


Naam van de instelling/hogeschool: Karel de Grote Hogeschool Antwerpen 
 
Adres van de instelling/hogeschool: Campus Zuid Brusselstraat 45 2018 Antwerpen 
 
Aanbod voor lager onderwijs? ja 
 

Aanbod (niveau lager onderwijs) in  ☐dagonderwijs 

☒avondonderwijs/weekendonderwijs 

☒afstandsonderwijs  

☐andere:  

 
Minimale tijdsduur van het volledige traject/spreiding over meerdere academiejaren (niveau 
lager onderwijs)? 
Dit studietraject kan gecombineerd worden met een job in het onderwijs en kan afgelegd worden in 1 
academiejaar. Indien gewenst, kan het traject ook gespreid worden over twee (of meer) jaren. Dan neem 
je in je eerste jaar 6 studiepunten op en in je tweede jaar 8 studiepunten. 
 
Omschrijving van het aanbod (niveau lager onderwijs): 
(hier kan u frequentie, omvang, inhoud van het traject omschrijven) 
De student moet voor 4 opleidingsonderdelen (14 studiepunten) slagen om het attest te verwerven.  Dit 
attest heeft niet de waarde van een diploma.  Het kan enkel gebruikt worden om bij de erkende instantie 
een mandaat aan te vragen voor het geven van rooms-katholieke godsdienst in de lagere school. 
 
Opleidingsonderdelen: 

- Religie, zingeving en levensbeschouwing F (3 SP) → wordt enkel ingericht in sem 1 
- Katholieke dialoogschool F (3 SP) → wordt enkel ingericht in sem 2 

- Rooms-katholieke godsdienst F (3 SP) → wordt enkel ingericht in sem 1 
- Praktijk rooms-katholieke godsdienst F (5 SP) 

 
Het onderdeel praktijk bestaat uit het observeren, voorbereiden  en realiseren van activiteiten en lessen 
rooms-katholieke godsdienst.  De student reflecteert ook over de gegeven activiteiten of lessen.  Deze 
stage kan afgelegd worden in de school waar de student werkt of in een andere school. 
 
Inschrijvingsgeld (niveau lager onderwijs):  
De inschrijving voor dit traject gebeurt op basis van een creditcontract.  Het inschrijvingsgeld bestaat uit 
een forfaitair deel van 253.60euro, aangevuld met 12,10 euro per opgenomen studiepunt. 
 
Contactadres waarop verdere informatie kan bekomen worden (niveau lager onderwijs) 
 

Meer informatie over de inhoud en de doelen van deze opleidingsonderdelen is te vinden op 

https://www.kdg.be/opleidingen/navormingen-en-studiedagen/attest-rooms-katholieke-godsdienst 

Verantwoordelijke voor dit studietraject voor lager onderwijs:  

Elise Linsen, elise.linsen@kdg.be 

Voor info over inschrijving, studiegeld, organisatie van de opleiding, … voor lager onderwijs:  
Belinda Wyckmans, belinda.wyckmans@kdg.be  
 
  

➢ terug naar overzichtstabel 

Laatst bijgewerkt 12.09.2022 

https://www.kdg.be/opleidingen/navormingen-en-studiedagen/attest-rooms-katholieke-godsdienst
mailto:elise.linsen@kdg.be
mailto:belinda.wyckmans@kdg.be


Naam van de instelling/hogeschool: Thomas More Mechelen 
 
Adres van de instelling/hogeschool: Lange Ridderstraat 44, 
2800 Mechelen 
 
Aanbod voor kleuteronderwijs? ja 
 
Aanbod (niveau kleuteronderwijs) in  ☐dagonderwijs 

☒avondonderwijs/weekendonderwijs  

☐afstandsonderwijs 

☐andere 

 
Minimale tijdsduur van het volledige traject/spreiding over meerdere academiejaren (niveau 
kleuteronderwijs)? 
Het is mogelijk om het traject af te leggen op één academiejaar in avond- en weekendonderwijs. 

Mogelijkheid starten in september of februari.   

 
Omschrijving van het aanbod (niveau kleuteronderwijs): 
(hier kan u frequentie, omvang, inhoud van het traject omschrijven) 
Dit traject behelst 18 studiepunten en bestaat uit volgende opleidingsonderdelen:  
Dan spreid je je traject over 1 academiejaar.   
• Religie, zingeving en levensbeschouwing (3 STP – sem 2 - examen junizittijd): 2 contactmomenten op 

donderdagavond + zelfstudiepakket zie digitaal leerplatform 
• Interculturaliteit en interreligieusiteit (3 STP – sem 1 -  examen januarizittijd): Vak rond diversiteit en 

Levensbeschouwing; vertrekkende vanuit stichtende verhalen: 4 contactmomenten op dinsdagavond 
• Godsdienst 1 (3 STP – sem 2 – examen junizittijd): Basisprincipes godsdienstdidactiek 

(werkplangodsdienst leren kennen, ochtendritueel, stiltebeleving, christelijke feesten, morele 
ontwikkeling en waardeopvoeding bij kleuters…): 3 contactmomenten op donderdagavond 

• Godsdienst 2 (3 STP – sem 1 - januarizittijd): Verdieping godsdienstdidactiek (idee van verbondenheid 
staat centraal, Bijbelverhalen in de kleuterklas, filosoferen en theologiseren met kleuters, rouwen van 
kleuters): 4 contactmomenten op dinsdagavond 

• Doorgroeistage (met focus godsdienst) (6 STP – semester 1 of 2): In te vullen naargelang 
(werk)situatie studen (thema uitwerken met expliciete aandacht voor het godsdienstige, uitstap naar 
een levensbeschouwelijke plek, …): 2 contactmomenten op dinsdagavond  

Meer informatie over deze opleidingsonderdelen: 
http://onderwijsaanbodmechelenantwerpen.thomasmore.be/opleidingen/n/SC_54978475.htm#bl=all   

 
Inschrijvingsgeld (niveau kleuteronderwijs): 245,20 euro vaste kost en 11,70 euro per studiepunt 

 
Contactadres waarop verdere informatie kan bekomen worden (niveau kleuteronderwijs) 
Annelies Walschap, opleidingsmanager kleuteronderwijs annelies.walschap@thomasmore.be  
Kimberly Steenackers, trajectbegeleider avond-weekendopleiding kleuteronderwijs  
kimberly.steenackers@thomasmore.be  
 
Gelieve bij interesse even contact op te nemen met Kimberly Steenackers 
  

Laatst bijgewerkt 13.10.2021 

➢ terug naar overzichtstabel 

http://onderwijsaanbodmechelenantwerpen.thomasmore.be/opleidingen/n/SC_54978475.htm#bl=all
mailto:annelies.walschap@thomasmore.be
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Naam van de instelling/hogeschool: Thomas More Mechelen 
 
Adres van de instelling/hogeschool: Lange Ridderstraat 44, 2800 Mechelen 
 
Aanbod voor lager onderwijs? ja 
 

Aanbod (niveau lager onderwijs) in  ☒dagonderwijs 

☒avondonderwijs/weekendonderwijs 

☐afstandsonderwijs 

☐andere 

 
Minimale tijdsduur van het volledige traject/spreiding over meerdere academiejaren 
Het is mogelijk om het traject af te leggen op één academiejaar in dag- en weekendonderwijs. 

Mogelijkheid starten in september, of in februari maar dan moet het opleidingsonderdeel Inleiding in de 

wereldgodsdiensten in semester 1 van het volgende academiejaar nog opgenomen worden. 

 
Omschrijving van het aanbod (niveau lager onderwijs): 
Totaal van 19 studiepunten: 
Basisleerlijn (inhoud – theorie) 

• Basiskennis Rooms-Katholieke godsdienst (3 SP): Binnen één les gaan we in vogelvlucht doorheen 

de verhalen van de Bijbel, de drie monotheïstische godsdiensten en basiselementen van de 

christelijke ethiek. Daarna ga je verder aan de slag met een zelfstudiepakket.  

• Religie, zingeving en levensbeschouwing (3SP): Dit OPO bestaat uit twee lessen waarin je dieper 

gaat kijken naar je eigen levensbeschouwelijke identiteit, de spiritualiteit van kinderen en de 

levensbeschouwelijke identiteit van de school vanuit het model van katholieke dialoogschool. 

• Inleiding tot de wereldreligies (3SP): Vanuit een zelfstudiepakket maak je kennis met de 

basisbeginselen van de grote wereldreligies.  

 

Praktijkleerlijn (didactiek – stage) 

• Didactiek Rooms-Katholieke godsdienst (3 SP): Tijdens vier lessen maak je kennis met didactische 

werkvormen en leer je een sterke lesvoorbereiding godsdienst maken aan de hand van het 

vakdidactisch model ‘elementariseren’ en ‘verkennen, verdiepen, verwerken'. 

• Godsdienststage (7 SP): Tijdens je stage wordt je ondergedompeld in het geven van lessen 

godsdienst. Na het observeren van en participeren aan 8 lessen godsdienst bij een stagementor ga 

je zelf aan de slag en geef je 10 lessen van 50 minuten. Indien je al ergens les geeft, is het 

aangewezen dat je deze stage loopt in je eigen school. Je kan de godsdienststage aanvatten in het 

semester waarin je het merendeel van de vakken in het inhoudelijk basispakket opneemt.  Je houdt 

een stageportfolio (stagemap) bij waarin alle documenten hun plaats krijgen: stageovereenkomst, 

stageactiviteitenplan, lesvoorbereidingen, reflectieopdracht, taken en verslagen. Dit portfolio bied je 

aan aan de bezoekende docent. Na afloop van de stage wordt een eindcijfer voor je stage 

toegekend. 

Na het behalen van de credits voor de alle opleidingsonderdelen krijg je de creditbewijzen van de 

opleidingsonderdelen.  

Inschrijvingsgeld (niveau lager onderwijs): 245,20 euro vaste kost en 11,70 euro per studiepunt 
 
Contactadres waarop verdere informatie kan bekomen worden (niveau lager onderwijs) 
Trajectbegeleiding avond-weekendopleiding lager onderwijs : info.baloa@thomasmore.be  
(Phaedra Thijs, Ilse Van Heddegem ) 
Ilona Hawrijk, opleidingsmanager lager onderwijs; ilona.hawrijk@thomasmore.be  
Leen Nuyts, lector godsdienst en RZL; leen.nuyts@thomasmore.be  
 
Gelieve bij interesse  contact op te nemen met Leen Nuyts. 
  

Laatst bijgewerkt 13.10.2021 

➢ terug naar overzichtstabel 

mailto:info.baloa@thomasmore.be
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Naam van de instelling/hogeschool: Thomas More Kempen Lerarenopleiding 
 
Adres van de instelling/hogeschool: Lepelstraat 2, 2290 Vorselaar 
 
Aanbod voor kleuteronderwijs? nee 
  Laatst bijgewerkt 12.09.2022 

➢ terug naar overzichtstabel 



Naam van de instelling/hogeschool: Thomas More Kempen Lerarenopleiding 
 
Adres van de instelling/hogeschool: Lepelstraat 2, 2290 Vorselaar 
 
Aanbod voor lager onderwijs? Ja 
 

Aanbod (niveau lager onderwijs) in  ☒dagonderwijs 

☐avondonderwijs/weekendonderwijs 

☐afstandsonderwijs 

☒andere: de lessen van het vak RK-godsdienst worden gebundeld binnen 1 semester en gaan meestal 

door op woensdagvoormiddag. De lessen van het opleidingsonderdeel Religie, zingeving en 
levensbeschouwing worden gebundeld op 2 namiddagen bij de start van het semester. Je zal dus één 
woensdagnamiddag én één donderdagnamiddag naar de les komen. De stages plan je zelf in. 

 
 

Minimale tijdsduur van het volledige traject/spreiding over meerdere academiejaren (niveau 
lager onderwijs)? 
De minimale duur van het traject godsdienst is een half jaar. 

 
Omschrijving van het aanbod (niveau lager onderwijs): 
(hier kan u frequentie, omvang, inhoud van het traject omschrijven) 
Het traject godsdienst bestaat uit alle OPO's godsdienst die ook in de reguliere opleiding aan bod komen. 
Dit is een totaalpakket van 12 studiepunten (in de vorm van 3 creditcontracten): 
- Religie, zingeving en levensbeschouwing (3 studiepunten); 
- R.K.-Godsdienst (4 studiepunten): kaders, achtergronden en godsdienstdidactiek voor de lagere school; 
- Stage godsdienst (5 studiepunten): een pakket stagelessen die louter uit lessen godsdienst bestaan, 
gespreid over verschillende graden van de lagere school. 
De studenten met dergelijk creditcontract volgen de lessen samen met de andere studenten van de 
verkorte opleiding. De duur van de opleiding hangt af van de keuze van de student. Alle 
opleidingsonderdelen kunnen zowel in het eerste als in het tweede semester opgenomen worden. Dit 
maakt spreiding van het traject mogelijk. Het is haalbaar om alle OPO's in één semester op te nemen. Alle 
lessen voor de verkorte opleiding gaan door op woensdag en vrijdag (het vak RK-godsdienst gaat meestal 
door op woensdagvoormiddag). De lessen van het opleidingsonderdeel Religie, zingeving en 
levensbeschouwing worden gebundeld op 2 namiddagen bij de start van het semester. Je zal dus één 
woensdagnamiddag én één donderdagnamiddag naar de les komen.  
 
Inschrijvingsgeld (niveau lager onderwijs):  
De kostprijs voor het volledige traject bedraagt 398,8 euro (253,60 euro + 12,10 euro per opgenomen 
studiepunt) 
 
Contactadres waarop verdere informatie kan bekomen worden (niveau lager onderwijs) 
Geef hier de contactgegevens op die relevant zijn wanneer iemand meer informatie wenst 
over het aangeboden 
traject (contactpersoon, mailadres, telefoon,…) 
Lore Staes – coördinator verkorte opleiding leraar lager onderwijs (Balov) te Vorselaar – 
lore.staes@thomasmore.be  
Chris Dijckmans – lector godsdienst Balov te Vorselaar –  
chris.dijckmans@thomasmore.be  
Telefoon: 014/50.81.60 

➢ terug naar overzichtstabel 

Laatst bijgewerkt 12.09.2022 
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Naam van de instelling/hogeschool: Katholieke hogeschool VIVES Campus Kortrijk 
 
Adres van de instelling/hogeschool: Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk 
 
Aanbod voor kleuteronderwijs? Ja 
 

Aanbod (niveau kleuteronderwijs) in  ☐dagonderwijs 

☐avondonderwijs/weekendonderwijs 

☒afstandsonderwijs 

☐andere:  

 
Minimale tijdsduur van het volledige traject/spreiding over meerdere academiejaren (niveau 
kleuteronderwijs)? 
Afwerken van de verschillende opleidingsonderdelen is mogelijk gedurende hetzelfde academiejaar. 
 
Omschrijving van het aanbod (niveau kleuteronderwijs): 
(hier kan u frequentie, omvang, inhoud van het traject omschrijven) 
Opleidingsonderdeel r.-k. godsdienst kennis: 4 studiepunten (evaluatie: schriftelijk examen op de campus 
of vanop afstand).  
 
Opleidingsonderdeel r.-k. godsdienst didactiek en basisstage: 6 studiepunten  
Dit opleidingsonderdeel bestaat uit twee evaluatieonderdelen: 

• r.-k. godsdienst didactiek: 4 studiepunten (evaluatie: de student maakt verschillende didactische 
opdrachten). 

• r.-k. godsdienst basisstage: 2 studiepunten (evaluatie: de basisstage bestaat uit het ontwerpen en 
begeleiden van activiteiten bij de jongste kleuters én bij de oudste kleuters. De student krijgt hierop 
schriftelijke feedback). 

 
 
Inschrijvingsgeld (niveau kleuteronderwijs):  
Er wordt een creditcontract afgesloten waarbij de af te leggen studiepunten betaald worden. Meer info 
over studiegeld: https://www.vives.be/nl/studeren/wat-kost-studeren 
 
Verdere info: 
https://www.vives.be/nl/onderwijs/attest-rooms-katholieke-godsdienst-via-afstandsonderwijs  
 
Contactadres waarop verdere informatie kan bekomen worden (niveau kleuteronderwijs) 
Geef hier de contactgegevens op die relevant zijn wanneer iemand meer informatie wenst 
over het aangeboden traject (contactpersoon, mailadres, telefoon,…) 
- Administratief: VIVES Campus Kortrijk, Studiegebied Onderwijs, Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk   
056 26 41 48  ond.kortrijk@vives.be  
- Inhoudelijk: Liesbeth Van der Sypt, liesbeth.vandersypt@vives.be 
- Opleidingshoofd: Nele Mestdagh, nele.mestdagh@vives.be 
 

 
 

  

Laatst bijgewerkt 13.10.2021 

➢ terug naar overzichtstabel 

Laatst bijgewerkt 12.09.2022 
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Naam van de instelling/hogeschool: Katholieke hogeschool VIVES Campus Kortrijk 
 
Adres van de instelling/hogeschool: Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk 
 
Aanbod voor lager onderwijs? Ja 
 

Aanbod (niveau lager onderwijs) in  ☐dagonderwijs 

☐avondonderwijs/weekendonderwijs 

☒afstandsonderwijs 

☐andere:  

 
Minimale tijdsduur van het volledige traject/spreiding over meerdere academiejaren (niveau 
lager onderwijs)? 
Afwerken van de verschillende opleidingsonderdelen is mogelijk gedurende hetzelfde academiejaar 
 
Omschrijving van het aanbod (niveau lager onderwijs) 
(hier kan u frequentie, omvang, inhoud van het traject omschrijven) 
Opleidingsonderdeel godsdienst kennis: 6 studiepunten (evaluatie: digitaal examen). 
 
Opleidingsonderdeel godsdienst didactiek en basisstage: 4 studiepunten  
Dit opleidingsonderdeel bestaat uit twee evaluatieonderdelen: 

• Godsdienst didactiek: 2 stp. Dit wordt geëvalueerd door middel van didactische opdrachten en een 
evaluatiegesprek over de ontworpen les.  

• Godsdienst basisstage: 2 stp. 
De basisstage bestaat uit het ontwerpen en begeleiden van lessen in de eerste en derde graad. 

 
Studiegeld (niveau lager onderwijs) 
Er wordt een creditcontract afgesloten waarbij de af te leggen studiepunten betaald worden. Meer info 
over studiegeld: https://www.vives.be/nl/studeren/wat-kost-studeren 
 
 
Verdere info 
https://www.vives.be/nl/onderwijs/attest-rooms-katholieke-godsdienst-via-afstandsonderwijs 
 
 
Contactadres waarop verdere informatie kan bekomen worden (niveau lager onderwijs) 
Geef hier de contactgegevens op die relevant zijn wanneer iemand meer informatie wenst 
over het aangeboden traject (contactpersoon, mailadres, telefoon,…) 
- Administratief: VIVES Campus Kortrijk, Studiegebied Onderwijs, Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk   
056 26 41 48  ond.kortrijk@vives.be  
- Inhoudelijk: Leen Six, leen.six@@vives.be 
- Opleidingshoofd: Hilde Grobben, hilde.grobben@vives.be 
 

 ➢ terug naar overzichtstabel 

Laatst bijgewerkt 12.09.2022 
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