
Voorwaarden attest ANDER SEC OND 
De kandidaat beschikt over een bachelor en moet ten minste aan een van 
volgende criteria voldoen: 
 

Voorwaarden attest ANDER BaO  
De kandidaat beschikt over een bachelor en moet ten minste aan een van 
volgende criteria voldoen: 
 

Een kandidatuur/academische bachelor moraalwetenschappen. 
 

Een kandidatuur/academische bachelor moraalwetenschappen. 
 

Affiniteit hebben met de cursus niet-confessionele zedenleer en/of het 
vrijzinnig humanisme  

Affiniteit hebben met de cursus niet-confessionele zedenleer en/of het 
vrijzinnig humanisme.  

Zelf niet-confessionele zedenleer gevolgd hebben in het secundair onderwijs Zelf niet-confessionele zedenleer gevolgd hebben in het secundair onderwijs. 

Reeds gestart zijn met of bereid zijn om een postgraduaatopleiding niet-
confessionele zedenleer/lerarenopleiding te volgen.  

Reeds gestart zijn met of bereid zijn om een postgraduaatopleiding niet-
confessionele zedenleer te volgen.  

  

Voorwaarden attest VOLDOENDE SEC OND  
De kandidaat voldoet aan de voorwaarden voor het attest andere en 
beschikt over ‘ten minste een bachelor + BPB’ of educatief graduaat 
secundair onderwijs en voldoet aan één van volgende voorwaarden: 
 

Voorwaarden attest VOLDOENDE BaO 
De kandidaat beschikt over ‘ten minste een bachelor + BPB’ en voldoet aan 
één van volgende voorwaarden: 
 

Kandidatuur moraalwetenschappen Kandidatuur moraalwetenschappen 

Academische bachelor moraalwetenschappen Academische bachelor moraalwetenschappen 

Kandidatuur wijsbegeerte van een niet-confessionele instelling Kandidatuur wijsbegeerte van een niet-confessionele instelling 

Academische bachelor wijsbegeerte van een niet-confessionele instelling Academische bachelor wijsbegeerte van een niet-confessionele instelling 

Kandidatuur wijsbegeerte en moraalwetenschappen Kandidatuur wijsbegeerte en moraalwetenschappen 

Academische bachelor wijsbegeerte en moraalwetenschappen Academische bachelor wijsbegeerte en moraalwetenschappen 

Licentiaat of master in de wijsbegeerte met attest van de opleidingsinstelling 
vakdidactiek en stage in niet-confessionele zedenleer 

Licentiaat of master in de wijsbegeerte met attest van de opleidingsinstelling 
vakdidactiek en stage in niet-confessionele zedenleer 

Specifieke vakdidactiek moraalwetenschappen / niet-confessionele zedenleer 
en stagelessen niet-confessionele zedenleer 

Specifieke vakdidactiek moraalwetenschappen / niet-confessionele zedenleer 
en stagelessen niet-confessionele zedenleer 

Educatieve master met vakdidactiek moraalwetenschappen Educatieve master met vakdidactiek moraalwetenschappen 

Postgraduaat moraal en morele begeleiding, uitgereikt door de GROEP-T, 
Hogeschool Leuven 

Postgraduaat moraal en morele begeleiding, uitgereikt door de GROEP-T, 
Hogeschool Leuven 

Ten minste bachelor of master, uitgereikt door een niet-confessionele 
instelling 

Postgraduaat moraal en humanistische filosofie 

 


