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NAAR EEN ONDERWIJSDROOMJOB
JORT ORY – GO! SCHOLENGROEP GENT
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“ONHANDELBARE LEERLINGEN, KLAGENDE 
OUDERS, PLANLAST, ONZEKERHEID... GOED 

ZOT OM LEERKRACHT TE WORDEN”

GEHOORD OP CAFÉ #1



MAATSCHAPPELIJKE 
IMPACT



INNOVATIE



Onderwijskwaliteit door 
innovatie

4
UITDAGENDE & DUURZAME 

LOOPBAAN



“EEN LEERKRACHT MOET VOORAL 
EEN VAKEXPERT ZIJN”

GEHOORD OP CAFÉ #2



4
EXPERT



STERKE LEERKRACHTEN ̀
MAKEN STERK ONDERWIJSPLOEGSPORT





KINDEREN & JONGEREN



“LEERKRACHTEN MET AL HUN 
VAKANTIE MOETEN VOORAL NIET 

KLAGEN”

GEHOORD OP CAFÉ #3





I        MY JOB

93%77% 97% 82% 88%

MENTALE EN 
EMOTIONELE BELASTING



“SCHOLEN VOEREN GEEN DEFTIG 
PERSONEELSBELEID!”

GEHOORD OP CAFÉ #4



INVESTEREN IN 
LEERKRACHTEN

STERKE LEERKRACHTEN ̀
MAKEN STERK ONDERWIJS



48 SESSIES
innovatie

4
in 2020-2021: 
48 sessies
+500 deelnemers
Ook online

OPLEIDINGEN.GOTEACH.GENT

STERKE LEERKRACHTEN ̀
MAKEN STERK ONDERWIJS



Onderwijskwaliteit door 
innovatie

4
ELKE STARTER 
EEN MENTOR

STERKE LEERKRACHTEN ̀
MAKEN STERK ONDERWIJS





INTRO  
INLOOPTRAJECT ONDERWIJS



Kies een
school die 
bij je past



Spring eruit!



Onderscheid
je van de 
rest

Vertel je 
verhaal



WWW.SCHOLENGROEP.GENT





NOG 
VRAGEN?

Heb je nog een algemene vraag?
Stel ze in de chat

Specifieke vraag?
jobs@scholengroep.gent



PITSTOP
WERKEN IN HET ONDERWIJS



Tewerkstellingsmogelijkheden in het 
onderwijs?
• Onderwijs is zeer divers.

• https://data-
onderwijs.vlaanderen.be/edulex/a
mbten.aspx

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/ambten.aspx


Enkele 
startvoorwaarden!

• Nationaliteit :Om in het Vlaams onderwijs te kunnen werken, moet 
je aan de nationaliteitsvoorwaarde voldoen.

• Burgerlijke en politieke rechten : Voor een aanstelling in het 
onderwijs moet je je burgerlijke en politieke rechten genieten.

• Onberispelijk gedrag : Wil je in het onderwijs werken, dan moet je 
van onberispelijk gedrag zijn.

• Taalkennis : Wil je in het Vlaams onderwijs werken, moet je het 
Nederlands beheersen. Als onderwijzer in 5/6e leerjaar moet je ook 
kennis van het Frans hebben. (11-tal franstalige scholen in Vlaamse 
rand)

• Onderwijsbevoegdheid: Met een kopie van je diploma toon je aan 
dat je bekwaam bent om een bepaald ambt uit te oefenen, of om les 
te geven in een bepaald vak, een bepaalde specialiteit, module of 
opleiding.



Lesopdracht.

Prestatieregeling

• Hoeveel uren moet ik presteren?

• Prestatienoemers voor onderwijzend 
personeel

• Prestatieregeling in het basisonderwijs

• Prestatieregeling in het secundair 
onderwijs

• Prestatieregeling in het deeltijds 
kunstonderwijs

• Prestatieregeling in het 
volwassenenonderwijs

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/onderwijspersoneel/van-basis-tot-volwassenenonderwijs/je-loopbaan/je-opdracht/prestatieregeling
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/onderwijspersoneel/van-basis-tot-volwassenenonderwijs/je-loopbaan/je-opdracht/prestatieregeling/hoeveel-uren-moet-ik-presteren
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/onderwijspersoneel/van-basis-tot-volwassenenonderwijs/je-loopbaan/je-opdracht/prestatieregeling/prestatienoemers-voor-onderwijzend-personeel
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/onderwijspersoneel/van-basis-tot-volwassenenonderwijs/je-loopbaan/je-opdracht/prestatieregeling/prestatieregeling-in-het-basisonderwijs
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/onderwijspersoneel/van-basis-tot-volwassenenonderwijs/je-loopbaan/je-opdracht/prestatieregeling/prestatieregeling-in-het-secundair-onderwijs
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/onderwijspersoneel/van-basis-tot-volwassenenonderwijs/je-loopbaan/je-opdracht/prestatieregeling/prestatieregeling-in-het-deeltijds-kunstonderwijs
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/onderwijspersoneel/van-basis-tot-volwassenenonderwijs/je-loopbaan/je-opdracht/prestatieregeling/prestatieregeling-in-het-volwassenenonderwijs


Schoolopdracht

• De schoolopdracht is het gedeelte van de 
opdracht dat de leerkracht op school 
uitoefent en dus ruimer dan enkel les geven,

• bijzondere pedagogische taken,

• beleidsondersteuning, 

• toezicht, 

• overleg… 



En, ernaast…

Naast de schoolopdracht omvat de opdracht 
nog een aantal taken die doorgaans - maar 
niet altijd - thuis worden vervuld:

• lesvoorbereidingen, 

• verbeterwerk, 

• verslagen opstellen en dergelijke meer,

• deelnemen aan oudercontacten,

• personeelsvergaderingen…



Is een diploma echt 
noodzakelijk om les 
te geven?

• Basisonderwijs: steeds noodzakelijk. Minimum 
ten minste Bachelor.

• Voor de technische- /praktische vakken en 
enkele kunstvakken in het Secundair Onderwijs
(SO)heb je geen bekwaamheidsbewijs nodig!

• Erkende Nuttige ervaring kan in de plaats 
komen.

• Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) mogelijkheid 
tot aanstelling op basis van Artistieke Ervaring. 

• Op langere termijn is een pedagogisch/educatief 
bekwaamheidsbewijs in een onderwijsambt 
nodig. (AND)



Onderwijsbevoegdheid: 
Wat is dit?

• 3 soorten bekwaamheidsbewijzen

o Andere

o Voldoende geachte

o Vereiste

• Waar kan je dit controleren? 

https://data-
onderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewij
zen/

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/


Waar kan ik aan 
de slag? 

• https://data-
onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/

• Vb: 

ostudiegebieden in het SO

oMethodescholen in het basisonderwijs

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/so/structuur/studiegebieden
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/bao/methodes


Buitenlands 
bekwaamheidsbewijs

https://naricvlaanderen.be/

• Niveau-erkenning: NARIC doet uitspraak 
over het niveau in Vlaanderen van je 
buitenlandse studiebewijs.

• Specifieke-erkenning: NARIC doet uitspraak 
over het specifieke Vlaamse 
diploma waarmee je buitenlandse 
studiebewijs gelijkwaardig is. Link

https://naricvlaanderen.be/
https://naricvlaanderen.be/nl/niveau-erkenning-of-specifieke-erkenning


Buitenlands 
bekwaamheidsbewijs

Professionele erkenning bij AGODI.

AGODI is bevoegd voor de professionele 
erkenning van buitenlandse beroepskwalificaties 
die toegang geven tot lesgeven in het onderwijs. 
Via die professionele erkenning verwerft u in 
Vlaanderen dezelfde onderwijsbevoegdheid als in 
uw thuisland.

Voorwaarden

• Onderdaan zijn van de Europese Economische 
Ruimte (EER) of Zwitserland.

• Een beroepskwalificatie hebben die toegang 
geeft tot het beroep van leraar behaald binnen 
de EER of Zwitserland.

https://www.vlaanderen.be/professionele-erkenning-van-een-buitenlandse-beroepskwalificatie-in-het-onderwijs


Nog geen educatief 
bekwaamheidsbewijs… 

en nu?



Lerarenopleiding:
Graduaatsopleiding: 

Om je beroepservaring door te geven aan 
jongeren en volwassenen kan je leraar 
secundair onderwijs worden via 
een educatieve graduaatsopleiding voor 
secundair onderwijs.

https://onderwijs.vlaanderen.be/de-
lerarenopleiding-op-graduaatsniveau

https://onderwijs.vlaanderen.be/de-lerarenopleiding-op-graduaatsniveau


Lerarenopleiding: 
Bacheloropleiding

• Educatieve bacheloropleiding voor kleuteronderwijs: u wilt 
lesgeven in het kleuteronderwijs.

• Educatieve bacheloropleiding voor lager onderwijs: u wilt 
lesgeven in het lager onderwijs.

• Educatieve bacheloropleiding voor secundair onderwijs: u wilt 
lesgeven in één of meerdere vakken in de 1ste of 2de graad van 
het secundair onderwijs.

• Verkorte educatieve bacheloropleiding voor secundair 
onderwijs: u hebt een bachelordiploma en u wilt lesgeven in uw 
vak.

• Verkorte educatieve bacheloropleiding voor secundair 
onderwijs: bijkomende vakbevoegdheid: u hebt een diploma van 
leraar met een bachelor- of masterdiploma en u wilt uw 
vakbevoegdheid uitbreiden.

https://onderwijs.vlaanderen.be/de-lerarenopleiding-op-
bachelorniveau

https://onderwijs.vlaanderen.be/de-lerarenopleiding-op-bachelorniveau


Lerarenopleiding: 
Masteropleiding

• Educatieve masteropleiding voor secundair onderwijs: u wilt lesgeven 
in één of meerdere vakken in de 2de en/of 3de graad van het secundair 
onderwijs of deeltijds kunstonderwijs en volwassenenonderwijs.

• Verkorte of consecutieve educatieve masteropleiding voor secundair 
onderwijs: u hebt een masterdiploma en u wilt lesgeven in uw vak.

• Educatieve masteropleiding in de kunsten: u wilt één of meerdere 
vakken geven in de 2de of 3de graad van het secundair onderwijs of het 
deeltijds kunstonderwijs.

• Verkorte of consecutieve educatieve masteropleiding in de kunsten: u 
hebt een masterdiploma in de kunsten en u wil lesgeven in uw vak.

https://onderwijs.vlaanderen.be/de-lerarenopleiding-op-
masterniveau

https://onderwijs.vlaanderen.be/de-lerarenopleiding-op-masterniveau


Leraar in opleiding:
LIO-traject

• Je bent aangesteld als leraar en volgt tegelijk een 
lerarenopleiding.

• Je school is akkoord dat je de lerarenopleiding volgt met een LIO-
statuut.

• Je opdracht omvat op jaarbasis minstens 500 uren-leraar, lesuren, 
leraarsuren of lestijden.

• Werk je in een centrum voor basiseducatie, dan bedraagt je 
opdracht minstens 0,6 voltijdsequivalent.

• Bereik je dit aantal niet, dan vul je het aan met klassieke 
onderwijsstages. Integrale LIO vult  tot 30 studiepunten praktijk 
in.

• Je bezit de bekwaamheidsbewijzen voor het ambt van leraar. 
(AND) -> betaling vanuit AGODI. 

• Beschermde aanstelling.



Start ik van nul?



Start ik zonder 
anciënniteit? 

Valorisatie andere openbare diensten:

• Diensten uit openbare sector of gelijkgestelde 

• Onbeperkt (vanaf de minimumleeftijd van de 
salarisschaal)

• Voor alle vakken en ambten op alle 
onderwijsniveaus

• https://data-
onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?
docid=13577

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13577


Start ik zonder 
anciënniteit? 

Nuttige ervaring

• Voor diensten uit de private sector 
(openbare sector enkel voor 
bekwaamheidsbewijs)

• Max. 10 jaar

• Beperkt aantal vakken en ambten

• https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/nuttige-
ervaring

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/nuttige-ervaring


Start ik zonder 
anciënniteit? 

Zijinstromers 

• Private diensten

• Max. 10 jaar

• Voor een beperkt aantal knelpuntambten en 
-vakken (uitbreidbaar)

• https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/geldelijk
e-ancienniteit-diensten-privesector-
zijinstromers-in-knelpuntambten-en-vakken

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/geldelijke-ancienniteit-diensten-privesector-zijinstromers-in-knelpuntambten-en-vakken


Een job in het 
onderwijs vinden… 

• Rechtstreeks solliciteren

• Solliciteren bij de onderwijsnetten

• Websites met vacatures

• onderwijsnetten

• Leerkrachtendatabank

• Lerarenplatform basisonderwijsij de 

• Je verdiende loon

• Salarisinfo

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/onderwijspersoneel-bao-so-clb-dko-vwo-internaten/een-job-vinden
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/onderwijspersoneel/van-basis-tot-volwassenenonderwijs/info-voor-starters/een-job-vinden/leerkrachtendatabank
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/onderwijspersoneel/van-basis-tot-volwassenenonderwijs/info-voor-starters/een-job-vinden/lerarenplatform-basisonderwijs
https://www.agodi.be/sites/default/files/atoms/files/jvl_0.pdf
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/onderwijspersoneel/hoger-onderwijs/personeel-hogescholen/salaris


Nog vragen 
achteraf?

• Basisonderwijs:

• personeel.basisonderwijs.agodi@vlaanderen.be

• Tel. 02 553 93 43

• Secundair onderwijs:

• onderwijsbevoegdheid.secundaironderwijs@vlaander
en.be

• Tel. 02 553 92 00

• Deeltijds kunstonderwijs:

• deeltijdskunstonderwijs.agodi@vlaanderen.be

• Tel. 02 553 92 80

• Volwassenenonderwijs (AHOVOKS):

• personeel.volwassenenonderwijs@vlaanderen.be

• Tel. 02 553 98 32

mailto:personeel.basisonderwijs.agodi@vlaanderen.be
mailto:onderwijsbevoegdheid.secundaironderwijs@vlaanderen.be
mailto:deeltijdskunstonderwijs.agodi@vlaanderen.be
mailto:personeel.volwassenenonderwijs@vlaanderen.be


Pitstop onderwijsberoepen
Overzicht van relevante pagina’s op de VDAB-website.

58



Themapagina

59 www.vdab.be/onderwijs

http://www.vdab.be/onderwijs
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Beroepenpagina’s
● Leerkracht kleuteronderwijs
● Leerkracht lager onderwijs
● Leerkracht secundair onderwijs

https://www.vdab.be/beroep/7f0599c3-15f4-4ab9-beb8-2ae464025f05/leerkracht-kleuteronderwijs
https://www.vdab.be/beroep/edb63db6-69ba-4ff3-8c3f-bd95f95ad7fd/leerkracht-lager-onderwijs
https://www.vdab.be/beroep/362c5a73-c57d-4493-882d-360f9fdd749c/leerkracht-secundair-onderwijs


61

Beroepenfilm

Leerkracht lager onderwijs Leerkracht
kleuteronderwijs

https://www.vdab.be/tv/video/leerkracht-lager-onderwijs
https://www.vdab.be/tv/video/leerkracht-kleuteronderwijs
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Digitaal 
infopakket

Digitaal infopakket voor kandidaat-leerkrachten

● Wat kan je verwachten van een job als 
leerkracht?

● Is de job iets voor mij?
● Link met opleidingsmogelijkheden.

https://www-login.vdab.be/LRR_IKL/Handler?TAM_OP=login&USERNAME=unauthenticated&ERROR_CODE=0x00000000&ERROR_TEXT=HPDBA0521I%20%20%20Successful%20completion&URL=%2Fcourse%2Fview.php%3Fid%3D944%26context%3Dinschrijvendip&REFERER=https%3A%2F%2Fwww.vdab.be%2F&HOSTNAME=leren.vdab.be&AUTHNLEVEL=&FAILREASON=
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