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Overzicht flexibele trajecten educatieve opleidingen 

in Brussel en Vlaanderen 
 

 

Klik op de inhoudstafel hieronder of ga naar de juiste pagina  

voor het overzicht van de flexibele trajecten binnen het onderwijsniveau van jouw keuze. 
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Flexibele trajecten binnen de verkorte educatieve bachelor kleuteronderwijs 
 

HOGESCHOOL 
+ Link naar meer info 

LIO-traject 
Dag- 

onderwijs 

Avond- en/of 
weekend- 
onderwijs 

Afstands- 
onderwijs 

Blended 
onderwijs 

Toelichting bij trajecten 

Erasmushogeschool 
Brussel 

(x) x    LIO-traject: stage op eigen werkplek deels mogelijk, deels op 
andere stageplek 

Odisee Brussel en Aalst 

 x x   
Brussel: contactmomenten overdag 

Aalst: contactmomenten op dinsdagavonden en een paar za-
terdagvoormiddagen 

Artesis Plantijn Hoge-
school Antwerpen 

x  x   Beperkt aantal contactmomenten op dinsdag- en/of donder-
dagavond 

Karel de Grote Hoge-
school Antwerpen 

x x   x 
Combinatie van contactmomenten op maandag (overdag), 
stage op dinsdag (vaste stageplek) en afstandsonderwijs 

Thomas More  
Mechelen 

x x x   LIO-traject (‘DUeL’) met lessen op woensdagnamiddag  

Hogeschool UCLL  
Leuven, Hasselt en 
Diest 

 x x  x 

Leuven: blended traject met beperkt aantal contacturen (dins-
dagavond en donderdag volledige dag) 

Hasselt: avond- en weekendtraject (2-3 avonden per week + 
halve dag stage per week + 1 zaterdag per maand) 

Diest: contactmomenten overdag 

Hogeschool PXL  
Hasselt 

x   x x 
Online contacturen op dinsdag en/of donderdagavond + 8 
contactmomenten per jaar (volledige vrijdagen).  
Stages worden flexibel ingepland. 

Hogeschool VIVES 
Kortrijk 

 x  x  

Afstandsonderwijs: Geen lesmomenten op de campus. Zelf-
standige verwerking leerstof. Online contacten met docenten. 
Stages gebeuren fysiek (15 tot 30 halve dagen per jaar). Exa-
mens worden flexibel ingepland (eventueel vanop afstand). 

Howest Brugge 

 x  x  Afstandsonderwijs: fysieke aanwezigheid op de campus niet 
vereist, zelfstandige verwerking van de leerstof. 

HOGENT 

 x  x  Dagonderwijs of afstandsonderwijs steeds in combinatie met 
werkplekleren op dinsdag de hele dag (onbetaald) 

Arteveldehogeschool 
Gent 

x x    LIO-traject: met lessen op vrijdag (volledige dag) 

https://www.erasmushogeschool.be/nl/opleidingen/kleuteronderwijs#flexibel-studeren-
https://www.erasmushogeschool.be/nl/opleidingen/kleuteronderwijs#flexibel-studeren-
https://www.odisee.be/opleidingen/secundair-onderwijs-op-maat-van-volwassenen
https://www.ap.be/opleiding/kleuteronderwijs-flextraject
https://www.ap.be/opleiding/kleuteronderwijs-flextraject
https://www.kdg.be/leraar-kleuteronderwijs-verkort-flextraject
https://www.kdg.be/leraar-kleuteronderwijs-verkort-flextraject
https://www.thomasmore.be/opleidingen/professionele-bachelor/leraar-kleuteronderwijs
https://www.thomasmore.be/opleidingen/professionele-bachelor/leraar-kleuteronderwijs
https://www.ucll.be/studeren/werken-en-studeren/kleuteronderwijs-werken-en-studeren
https://www.ucll.be/studeren/werken-en-studeren/kleuteronderwijs-werken-en-studeren
https://www.ucll.be/studeren/werken-en-studeren/kleuteronderwijs-werken-en-studeren
https://www.pxl.be/Assets/website/student/werving/basisopleidingen/documenten/pxl_education/1314/2021-2022_Afstandstraject%20LKA.pdf
https://www.pxl.be/Assets/website/student/werving/basisopleidingen/documenten/pxl_education/1314/2021-2022_Afstandstraject%20LKA.pdf
https://www.vives.be/nl/onderwijs/kleuteronderwijs
https://www.vives.be/nl/onderwijs/kleuteronderwijs
https://www.howest.be/nl/opleidingen/bachelor/kleuteronderwijs/verkort-traject
https://www.hogent.be/opleidingen/verkorte-trajecten/kleuteronderwijs/
https://www.arteveldehogeschool.be/opleidingen/bachelor/educatieve-bachelor-kleuteronderwijs
https://www.arteveldehogeschool.be/opleidingen/bachelor/educatieve-bachelor-kleuteronderwijs
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Flexibele trajecten binnen de verkorte educatieve bachelor lager onderwijs 
 

HOGESCHOOL 
+ Link naar meer info 

LIO-traject 
Dag- 

onderwijs 

Avond- en/of 
weekend- 
onderwijs 

Afstands- 
onderwijs 

Blended 
onderwijs 

Toelichting bij trajecten 

Erasmushogeschool 
Brussel 

 x   x 
In totaal 10 uur les per week: op donderdagavond (digitaal via 
e-learning) en vrijdag de hele dag op de campus. 

Odisee Brussel, Aalst 
en Sint-Niklaas 

x x x   

Brussel: LIO-traject (‘werkplekleren’): met lessen op woens-
dag(namiddag) 

Aalst: contactmomenten op dinsdagavonden of overdag 

Sint-Niklaas: contactmomenten overdag 

Artesis Plantijn Hoge-
school Antwerpen 

x  x   Beperkt aantal contactmomenten op dinsdag- en/of donder-
dagavond. 

Karel de Grote Hoge-
school Antwerpen 

x x x  x 
Combinatie van contactmomenten op maandag overdag of 
dinsdag- en donderdagavond, stage op dinsdag (vaste stage-
plek) en afstandsonderwijs 

Thomas More  
Mechelen 

x x x  x 
Lessen en contactmomenten worden zowel op de campus als 
blended/online georganiseerd (afhankelijk van het soort tra-
ject overdag of ‘s avonds) 

Hogeschool UCLL  
Leuven, Hasselt en 
Diest 

 x x   

Leuven: lessen op dinsdagavond, woensdagnamiddag en za-
terdagvoormiddag 

Hasselt: avond- en weekendtraject (2-3 avonden per week + 
halve dag stage per week + 1 zaterdag per maand) 

Diest: contactmomenten overdag 

Hogeschool PXL  
Hasselt 

  x   Avondonderwijs met twee lesavonden per week 

Hogeschool VIVES 
Kortrijk en Torhout 

 x x x  

Kortrijk: Afstandsonderwijs: Geen lesmomenten op de cam-
pus. Zelfstandige verwerking leerstof. Online contacten met 
docenten. Stages fysiek (15 tot 30 halve dagen per jaar). Exa-
mens worden flexibel ingepland (eventueel vanop afstand). 

Torhout: Avondonderwijs in verschillende trajecten  

Howest Brugge  x  x  
Afstandsonderwijs: fysieke aanwezigheid op de campus niet 
vereist, zelfstandige verwerking van de leerstof. 

HOGENT  x  x  
Dagonderwijs of afstandsonderwijs steeds in combinatie met 
werkplekleren op dinsdag de hele dag (onbetaald) 

Arteveldehogeschool 
Gent 

x x x  x 
Combinatie mogelijk van afstands- en contactonderwijs ('s 
avonds), geschikt in combinatie met werk (LIO mogelijk) 

https://www.erasmushogeschool.be/nl/opleidingen/lageronderwijs#flexibel-studeren-
https://www.erasmushogeschool.be/nl/opleidingen/lageronderwijs#flexibel-studeren-
https://www.odisee.be/opleidingen/lager-onderwijs-op-maat-van-volwassenen
https://www.odisee.be/opleidingen/lager-onderwijs-op-maat-van-volwassenen
https://www.ap.be/opleiding/lager-onderwijs-flextraject
https://www.ap.be/opleiding/lager-onderwijs-flextraject
https://www.kdg.be/leraar-lager-onderwijs-flextraject
https://www.kdg.be/leraar-lager-onderwijs-flextraject
https://www.thomasmore.be/opleidingen/professionele-bachelor/leraar-lager-onderwijs
https://www.thomasmore.be/opleidingen/professionele-bachelor/leraar-lager-onderwijs
https://www.ucll.be/studeren/werken-en-studeren/lager-onderwijs-werken-en-studeren
https://www.ucll.be/studeren/werken-en-studeren/lager-onderwijs-werken-en-studeren
https://www.ucll.be/studeren/werken-en-studeren/lager-onderwijs-werken-en-studeren
https://www.pxl.be/Assets/website/student/werving/infobrochures/documenten/werken_en_studeren/lager_onderwijs_avondtraject.pdf
https://www.pxl.be/Assets/website/student/werving/infobrochures/documenten/werken_en_studeren/lager_onderwijs_avondtraject.pdf
https://www.vives.be/nl/onderwijs/lager-onderwijs
https://www.vives.be/nl/onderwijs/lager-onderwijs
https://www.howest.be/nl/opleidingen/bachelor/lager-onderwijs/verkort-traject
https://www.hogent.be/opleidingen/verkorte-trajecten/lager-onderwijs/
https://www.arteveldehogeschool.be/opleidingen/bachelor/educatieve-bachelor-lager-onderwijs/trajecten-op-maat
https://www.arteveldehogeschool.be/opleidingen/bachelor/educatieve-bachelor-lager-onderwijs/trajecten-op-maat
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Flexibele trajecten binnen de verkorte educatieve bachelor secundair onderwijs 
 

HOGESCHOOL 
+ Link naar meer info 

LIO-traject 
Dag- 

onderwijs 

Avond- en/of 
weekend- 
onderwijs 

Afstands- 
onderwijs 

Blended 
onderwijs 

Toelichting bij trajecten 

Erasmushogeschool 
Brussel 

x x x  x Combinatie van contact- en afstandsonderwijs 

Odisee Brussel en Sint-
Niklaas 

x x x x  

Brussel: Lessen in dagonderwijs 

Sint-Niklaas: Lessen in dagonderwijs of afstandstraject (per 
vak worden 2-3 monitoraten ingericht, 1e monitoraat is fysiek 
(’s avonds), nadien online) 

Artesis Plantijn Hoge-
school Antwerpen 

x x x   
Beperkt aantal contactmomenten. Vakdidactiek staat centraal 
in het traject. 

Karel de Grote Hoge-
school Antwerpen 

x x x  x 
Combinatie van contacten op donderdag en vrijdag overdag 
of maandag- en donderdagavond met afstandsonderwijs 

Thomas More  
Mechelen 

 x    Lessen in dagonderwijs 

Hogeschool UCLL  
Leuven en Hasselt 

x x x   

Leuven: Dagtraject (lessen op dinsdag en donderdag) en 
avondtraject mogelijk 

Hasselt: Dagtraject (lessen op dinsdag en donderdag) en 
avondtraject mogelijk, eventueel in LIO-traject 

Hogeschool PXL  
Hasselt 

x x x  x 
Jaartraject: les overdag op maandag en donderdag. Flexibel 
traject: zelf keuze in lesdagen en -uren. LIO-traject: bepaalde 
vakken mogelijk in afstandsonderwijs. 

Hogeschool VIVES 
Brugge en Torhout 

 x x  x 

Brugge: Keuze tussen volledig afstandsonderwijs of blended 
learning met lessen overdag. Examens eventueel op afstand. 

Torhout: Keuze tussen volledig afstandsonderwijs of blended 
learning met lessen ’s avonds. Examens eventueel op afstand. 

Howest Brugge x x x  x 
Contactonderwijs of combinatie van contactmomenten en af-
standsonderwijs. 

HOGENT x x x  x 
Verschillende vakken zijn te volgen in afstandsonderwijs in 
combinatie met enkele contactmomenten (’s avonds) 

Arteveldehogeschool 
Gent 

x x x  x 
Begeleid afstandsonderwijs: zelfstudie en e-learning in combi-
natie met een aantal contactmomenten per vak (deels online) 

 

  

https://www.erasmushogeschool.be/nl/opleidingen/verkorte-educatieve-bachelor
https://www.erasmushogeschool.be/nl/opleidingen/verkorte-educatieve-bachelor
https://www.odisee.be/opleidingen/secundair-onderwijs-op-maat-van-volwassenen
https://www.odisee.be/opleidingen/secundair-onderwijs-op-maat-van-volwassenen
https://www.ap.be/opleiding/secundair-onderwijs-verkorte-educatieve-bachelor
https://www.ap.be/opleiding/secundair-onderwijs-verkorte-educatieve-bachelor
https://www.kdg.be/verkorte-educatieve-bachelor
https://www.kdg.be/verkorte-educatieve-bachelor
https://www.thomasmore.be/opleidingen/professionele-bachelor/leraar-secundair-onderwijs
https://www.thomasmore.be/opleidingen/professionele-bachelor/leraar-secundair-onderwijs
https://www.ucll.be/studeren/werken-en-studeren/verkorte-educatieve-bachelor-secundair-onderwijs
https://www.ucll.be/studeren/werken-en-studeren/verkorte-educatieve-bachelor-secundair-onderwijs
https://www.pxl.be/up
https://www.pxl.be/up
https://www.vives.be/nl/onderwijs/secundair-onderwijs-via-afstandsonderwijs
https://www.vives.be/nl/onderwijs/secundair-onderwijs-via-afstandsonderwijs
https://www.howest.be/nl/opleidingen/bachelor/verkorte-educatieve-bachelor-secundair-onderwijs
https://www.hogent.be/opleidingen/verkorte-trajecten/secundair-onderwijs/verkort-traject-educatieve-bachelor-secundair-onderwijs/
https://www.arteveldehogeschool.be/opleidingen/bachelor/educatieve-bachelor-secundair-onderwijs/trajecten-op-maat-0
https://www.arteveldehogeschool.be/opleidingen/bachelor/educatieve-bachelor-secundair-onderwijs/trajecten-op-maat-0
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Flexibele trajecten binnen de graduaatsopleiding secundair onderwijs 
 

HOGESCHOOL 
+ Link naar meer info 

LIO-traject 
Dag- 

onderwijs 

Avond- en/of 
weekend- 
onderwijs 

Afstands- 
onderwijs 

Blended 
onderwijs 

Toelichting bij trajecten 

Erasmushogeschool 
Brussel 

x  x   1 of 2 avonden/momenten per week les 

Odisee Brussel en Aalst x x x x x 

Brussel: Keuze tussen blended traject (lesssen op campus en 
online) of traject in afstandsonderwijs (examens op afstand) 

Aalst: Keuze tussen blended traject (lesssen op campus en on-
line) of traject in afstandsonderwijs (examens op afstand) 

Artesis Plantijn Hoge-
school Antwerpen 

x x x   Keuze tussen lessen overdag of ‘s avonds 

Karel de Grote Hoge-
school Antwerpen 

x x x   
Keuze tussen lessen overdag of 's avonds. Beperkt aantal klas-
sieke examenmomenten. 

Thomas More  
Mechelen 

x x x   Keuze tussen lessen overdag of ‘s avonds 

Hogeschool UCLL  
Leuven en Hasselt 

x x x  x 
Leuven: Combinatie van contact- en afstandsonderwijs  

Hasselt: Combinatie van contact- en afstandsonderwijs  

Hogeschool PXL  
Hasselt 

x x x  x 
Per semester kunnen de lesdagen en -uren zelf gepland wor-
den. Sommige vakken zijn mogelijk via afstandsonderwijs. 

Hogeschool VIVES 
Brugge 

x x x x  Keuze tussen lessen overdag of ‘s avonds 

Howest Brugge x x x x  
Contactonderwijs of combinatie van contactmomenten en af-
standsonderwijs. 

HOGENT x x x   Keuze tussen lessen overdag of ‘s avonds 

Arteveldehogeschool 
Gent 

x x x   Keuze tussen lessen overdag of ‘s avonds 

 

https://www.erasmushogeschool.be/nl/opleidingen/educatiefgraduaat
https://www.erasmushogeschool.be/nl/opleidingen/educatiefgraduaat
https://www.odisee.be/opleidingen/educatief-graduaat-secundair-onderwijs
https://www.ap.be/graduaat/secundair-onderwijs
https://www.ap.be/graduaat/secundair-onderwijs
https://www.kdg.be/educatief-graduaat-leraar-secundair-onderwijs
https://www.kdg.be/educatief-graduaat-leraar-secundair-onderwijs
https://www.thomasmore.be/opleidingen/graduaat/educatief-graduaat-secundair-onderwijs-voltijds-deeltijds-dag-avondonderwijs
https://www.thomasmore.be/opleidingen/graduaat/educatief-graduaat-secundair-onderwijs-voltijds-deeltijds-dag-avondonderwijs
https://www.ucll.be/studeren/graduaten/educatief-graduaat
https://www.ucll.be/studeren/graduaten/educatief-graduaat
https://www.pxl.be/up
https://www.pxl.be/up
https://www.vives.be/nl/onderwijs/educatief-graduaat-secundair-onderwijs
https://www.vives.be/nl/onderwijs/educatief-graduaat-secundair-onderwijs
https://www.howest.be/nl/opleidingen/graduaat/secundair-onderwijs
https://www.hogent.be/opleidingen/graduaten/educatieve-graduaatsopleiding/
https://www.arteveldehogeschool.be/opleidingen/graduaat/educatief-graduaat-secundair-onderwijs
https://www.arteveldehogeschool.be/opleidingen/graduaat/educatief-graduaat-secundair-onderwijs
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Flexibele trajecten binnen de verkorte educatieve master secundair onderwijs 
 

UNIVERSITEIT 
+ Link naar meer info 

LIO-traject 
Dag- 

onderwijs 

Avond- en/of 
weekend- 
onderwijs 

Afstands- 
onderwijs 

Blended 
onderwijs 

Toelichting bij trajecten 

Vrije Universiteit  
Brussel 

x x x  x 
Keuze tussen dagonderwijs (voltijds of deeltijds) of blended 
onderwijs (afstandsonderwijs + 1 avond per week contacton-
derwijs en 4 keer per semester zaterdagvoormiddag) 

Katholieke Universiteit 
Leuven 

x x    Per faculteit specifieke trajecten mogelijk 

Universiteit  
Antwerpen 

x x    
Geïndividualiseerd traject mogelijk voor meer spreiding of 
starten in februari 

Universiteit Gent x x    
Geïndividualiseerd traject mogelijk voor meer spreiding of 
starten in februari 

 

https://www.vub.be/opleiding/educatieve-master#over-de-opleiding
https://www.vub.be/opleiding/educatieve-master#over-de-opleiding
https://www.edu-leraar.be/leraar-worden/verkorte-educatieve-master
https://www.edu-leraar.be/leraar-worden/verkorte-educatieve-master
https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/aanbod/alle-opleidingen/educatieve-master/
https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/aanbod/alle-opleidingen/educatieve-master/
https://www.ugent.be/pp/nl/opleidingen/educatieve-master

