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Welkom! 
Heb je al een bachelordiploma en kriebelt het om 
in het onderwijs te stappen? Dan is de Verkorte 
Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs iets voor 
jou. Doorheen een uitdagend en hands-on traject 
scholen we je bij tot een inspirator, coach en vakexpert 
die vol passie voor de klas kan gaan staan.

Stap in het onderwijs op basis 
van je bachelordiploma
Wil je graag je vakkennis en eventuele ervaring uit 
het werkveld delen met leerlingen in het secundair 
onderwijs? Maar heb je nog geen diploma om voor 
de klas te staan? Deze verkorte educatieve bachelor 
– de vroegere ‘specifieke lerarenopleiding’ – is jouw 
springplank naar je carrière in het onderwijs. Je kan 
zowel starten meteen nadat je je diploma behaalde 
als nadat je eerst werkervaring opdeed. 

Binnen deze opleiding leer je hoe je je vakkennis – 
en passie – op een boeiende, gestructureerde en 
duidelijke manier overbrengt naar jongeren tussen 
12 en 18 jaar. We focussen dus op de vaardigheden 
en attitudes die je als leerkracht nodig hebt om les 
te geven aan heel diverse groepen leerlingen uit 
het secundair. Via innovatieve onderwijsmethodes 
en vakdidactische ateliers versterk en oefen je 
zowel je pedagogisch-didactische als communi-
catieve en sociale vaardigheden. Zo krijg je alle 
knepen van het lesgeven onder de knie. Vakkennis 
komt niet meer aan bod, want die heb je al uit je 
basisopleiding.

Dit praktijkgerichte traject van 60 studiepunten 
duurt 2 tot 4 semesters, naargelang je voltijds of 
deeltijds studeert. Je kan de invulling ook volledig 
afstemmen op je persoonlijke én professionele 
situatie. Hoeveel tijd heb je om met je opleiding 
bezig te zijn? Op welke momenten kan je les volgen? 
Geef je al (zonder lerarendiploma) les? Zo komen we 
tot een opleidingstraject dat haalbaar en 
combineerbaar is.

Focus op de (les)praktijk
Deze opleiding tot leerkracht is zeer praktijkgericht. Je krijgt 
concrete praktijkopdrachten op de campus en loopt stage in 
scholen die je zelf kiest. Al doende ontdek je het antwoord op 
vragen als: Hoe ziet een goede les eruit? Hoe zorg je ervoor dat 
leerlingen actief een vak leren? Hoe pak je moeilijke situaties 
in de klas aan? Wat zijn de rechten en plichten van de 
leerkracht? Je maakt kennis met de verschillende 
onderwijsvormen en onderzoekt welke maatschappelijke 
ontwikkelingen invloed hebben op het beroep van leerkracht. 
En je leert hoe je aantrekkelijk lesmateriaal vormgeeft en hoe 
je met digitale tools aan de slag kan.

Traject op maat
Je kan de opleiding perfect combineren met werk en/of gezin. 
Samen met je trajectbegeleider bepaal je welke vakken je 

opneemt en wanneer. We hanteren daarbij maximale flexibi-
liteit. De lesmomenten gaan ’s avonds door op de campussen 
in Kortrijk, Brugge en Oudenaarde, of in afstandsonderwijs. 
Als je voltijds studeert, kan je de opleiding afwerken in één 
academiejaar. Studeer je deeltijds, dan worden dat drie tot 
vier semesters. We werken samen met jou een gepersonali-
seerd traject uit.

Leraar-in-opleiding (LIO-traject)
Ben je al minstens halftijds als leraar aan de slag in een secun-
daire school of in het volwassenonderwijs, ook al heb je nog 
geen lerarendiploma? Dan is het LIO-traject (leraar-in-oplei-
ding) iets voor jou. Wat je leert in de opleiding kan je dan 
meteen toepassen in de eigen klas. Daarbij zetten we in op 
extra begeleiding op de werkvloer, in samenwerking met de 
school waar je lesgeeft.

De opleiding kan je perfect 
combineren met je werk of gezin.“ “

SECUNDAIR ONDERWIJSVERKORTE EDUCATIEVE BACHELOR

OF GA VOOR EEN EXTRA ONDERWIJSVAKWORD LEERKRACHT 
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Programma onder voorbehoud

STUDIEPROGRAMMA
2023 - 2024

In deze opleiding leer je op een toegankelijke manier hoe je je vakkennis aan leerlingen kan 
overbrengen. De focus ligt op het ontdekken en verwerven van didactische vaardigheden en op 
het grondig leren kennen van het onderwijs.

THEORIE PRAKTIJK STAGE

SEM 1

Didactische competenties algemeen (6 SP) 
Klasmanagement (3 SP) 

Werkveldverkenning (3 SP)

Taal en onderwijs (3 SP)

SEM 2

Communicatie en overleg (3 SP) Vakdidactisch atelier 1 (6 SP)

Leerkracht en verantwoordelijkheden (3 SP) Digitaal educatief design (3 SP)

SEM 3 Leerlingenbegeleiding (3 SP) Vakdidactisch atelier 2 (6 SP) Vakdidactische stage 1 (6 SP)

SEM 4
Onderwijspsychologie (6 SP) Vakdidactische stage 2 (6 SP)

Onderwijs en maatschappij (3 SP)

We bieden een modulair programma aan. Dat betekent 
dat je grotendeels zelf bepaalt hoe je de opleiding van in 
totaal 60 studiepunten afwerkt. Je kan kiezen tussen: 

• Het voltijdse traject: 2 semesters, gespreid over 
minstens 1 academiejaar.

• Het deeltijdse traject: je neemt ongeveer 15 
studiepunten op per semester en doet 2 jaar over de 
opleiding.

• Het gepersonaliseerde traject: je deelt je opleiding 
volledig op maat in volgens je beschikbare tijd en passende 
lesmomenten.

• Het traject leraar-in-opleiding (LIO-traject, voor wie 
minstens een halftijdse lesopdracht heeft gedurende één 
schooljaar).

 Theorie: De theoretische modules kan je in contact- of afstandsonderwijs volgen. Je kan een groot deel van de leerinhouden ook 
thuis verwerken (blended learning).
Praktijk: het lesgeven aanleren en inoefenen in sessies met medestudenten. Voor LIO-studenten kan dit in de eigen klas.
Stage: lesgeven in een school naar keuze (ook de eigen school voor wie al lesgeeft).

Studieprogramma gespreid over 4 semesters
Onderstaand deeltijds programma is een voorbeeld. Je kan deze opleiding ook voltijds afwerken in 2 semesters, 
of helemaal op maat volgen. Samen met je trajectbegeleider stippel je het traject uit dat het beste bij je past.

Extra onderwijsvak @home

Wil je ook nog een vak geven dat niet meteen aansluit 
bij je bachelordiploma? Dan kan je gelijktijdig of na de 
verkorte educatieve bachelor ook het @home traject ‘extra 
onderwijsvak’ volgen. 

Een onderwijsvak bijstuderen kan ook voor wie nu al lesgeeft 
in het secundair onderwijs, daarvoor een lerarendiploma 
heeft, maar een grotere lesbevoegdheid wil.

Deze opleiding van 45 studiepunten kan je afwerken in 1 
academiejaar of spreiden over meerdere jaren. Ze gaat 
volledig op afstand door. Via de online leeromgeving en MS 
Teams hou je contact met je vaklector en krijg je alle nodig 
informatie.

In drie grote pijlers verwerf je zowel vakinhoudelijke kennis 
als vakspecifieke didactiek, aangevuld met je stage:
• Vakstudie: in vijf opleidingsonderdelen verwerf je 

de vakkennis van het gekozen vak door middel van 
leerpaden, monitoraten en zelfstudie.

• Vakdidactische modules: via theorie en oefening leer je 
de vakspecifieke didactiek aan.

• Stage: je geeft 40 uur les in een school naar keuze of 
in je eigen school (LIO-traject). Deze stage-uren kan je 
spreiden over enkele weken of maanden, afhankelijk van 
de combinatie met je werk of gezin.

Mogelijke onderwijsvakken:

• Aardrijkskunde
• Biologie
• Economie
• Engels
• Frans
• Geschiedenis
• Informatica
• Niet-Confessionele Zedenleer
• Nederlands
• Project Algemene Vakken
• Techniek
• Wiskunde

Ik als leerkracht in de klas Ik als leerkracht in de school Ik als leerkracht in de praktijk

Drie pijlers 
Via drie pijlers word je opgeleid tot de leerkracht van morgen die 
stevig in zijn schoenen staat en zijn kennis op een uitdagende en 
creatieve manier kan overbrengen. 

• ‘Ik als leerkracht in de klas’: 
Je verwerft didactische competenties om een krachtige leeromgeving 
te ontwerpen voor je leerlingen, met oog voor diversiteit. De 
theoretische basis zet je stap voor stap om naar praktijkoefeningen. Je 
leert en experimenteert hoe je een les kan vormgeven. 

• ‘Ik als leerkracht in de school’: 
Je verdiept je in de samenwerking, communicatie met andere 
onderwijsactoren en de bredere rol van leerkracht. 

• ‘Ik als leerkracht in de praktijk’: 
Tijdens de verschillende stages (in totaal zo’n 40 uur gespreid over 
meerdere semesters) doe je de nodige vakdidactische ervaring op. Je 
staat zelf voor de klas en neemt ook schoolbrede taken op.



WAAR KOM
JE LATER TERECHT?

• Flexibel en modulair: deze opleiding kan je perfect 
combineren met werk en gezin.

• Leraar-in-opleiding traject voor wie al voor de klas 
staat.

• Variatie aan werkvormen: we gaan voor 
praktijkgerichte oefeningen en activerende 
werkvormen, je werkt in groep en individueel. 

• Afstandsonderwijs en blended learning: de 
theorievakken kan je op afstand volgen en worden 
maximaal digitaal ondersteund.

• Begeleiding: we werken in kleine groepen, zodat 
interactie en individuele opvolging verzekerd zijn.

• Stage vanaf het eerste semester: je observeert lessen, 
analyseert via microteaching wat goed ging en leert 
hoe je een les pedagogisch-didactisch onderbouwt.

• Theorie wordt praktijk: alle theorie toetsen we aan de 
praktijk.

• Pionier in digitale didactiek: je leert werken met de 
recentste digitale onderwijstools en hardware.

• Stapsgewijs leren lesgeven: je krijgt tijd en ruimte om 
te experimenteren met lesgeven. We bouwen stap voor 
stap op. Zo kan je met succes aan de stages beginnen. 

• Focus op taalvaardigheid: als leerkracht communiceer 
je met leerlingen, ouders en collega’s. Hoe je dat 
het beste doet, leer je tijdens de opleiding zodat je 
voorbereid en zelfzeker kan starten.

Leerkracht zijn is vandaag al een knelpuntberoep en dat zal 
de komende jaren niet veranderen. Met je diploma op zak 
heb je dus meteen zicht op werk.

Met het diploma van de Verkorte Educatieve Bachelor 
Secundair Onderwijs kan je lesgeven in het secundair 
onderwijs, het buitengewoon onderwijs, centra voor 
volwassenenonderwijs en basiseducatie, tweedekanson-
derwijs… Je hebt dus heel wat mogelijkheden! In alle onder-
wijsnetten, want Howest is een pluralistische hogeschool.

Wil je weten welke concrete vakken je mag geven op 
basis van je bachelordiploma? Neem dan een kijkje op 
www.ond.vlaanderen.be/bekwaamheidbewijzen. Je kan 
het ons ook komen vragen: bij Howest zoeken we het graag 
voor je uit.

Werkzoekend?

Ben je werkzoekend en denk je eraan deze opleiding te 
volgen? Voor de Verkorte Educatieve Bachelor Secundair 
Onderwijs kan je een financiële tussenkomst van VDAB 
krijgen als je voldoet aan een aantal voorwaarden.

Educatief verlof

Ben je aan het werk en heb je wel een diploma? Dan kan je 
educatief verlof aanvragen.

 ONZE TROEVEN  

Howest / 6 YOUR FUTURE STARTS HERE / 7

AAN HET
WOORD

“Je bent nooit te oud om te leren … En dus schoolde ik me als zij-
instromer van 50 jaar om tot leerkracht. Geen evidente combinatie 
met een voltijdse baan en een gezin met kinderen, maar de 
mogelijkheid om een modulair traject uit te stippelen, maakte het 
ook voor mij haalbaar om na vier semesters mijn diploma te halen. 
Aan Howest kwam ik terecht in een bonte mix van studenten met 
elk hun eigen verhaal, achtergrond en reden om te kiezen voor de 
lerarenopleiding. Allemaal hadden we echter evenveel zin om op een 
dag voor de klas te staan. Stap voor stap namen de docenten ons 
mee op deze boeiende reis en leerden ze ons alles wat we nodig 
hadden om met de juiste bagage in het onderwijs te stappen. And 
so did I.”

“Ik schreef mij in voor de lerarenopleiding omdat ik geloofde dat ik 
mij meer thuis zou voelen in het onderwijs dan in de reclamesector. 
Dankzij het team achter de opleiding kon ik heel snel en op een 
efficiënte manier starten aan mijn tweede bacheloropleiding. 
Een verkort traject, helemaal op maat, speciaal voor mij... Veel 
lectoren gaven zelf lang les in het middelbaar, en dat is enkel een 
meerwaarde. Het LIO-traject is een aanrader: het is de perfecte 
wisselwerking tussen theorie en praktijk. Je neemt zaken mee vanuit 
de theorielessen naar de schoolbanken en omgekeerd. Online lag dat 
voor mij iets moeilijker, maar ik werd niet aan mijn lot overgelaten, 
integendeel. Aan Howest ben je namelijk echt geen nummer.”

CAMPUS

Een oase van rust 
Campus Rijselstraat bevindt zich 
vlak bij het station van Brugge en op 
wandelafstand van alles waar de stad zo 
bekend om is: de Reien, de Grote Markt, 
de Burg of de vele winkeltjes, cafeetjes en 
koffiebars. Op de campus zijn er trouwens 
bedrijven die er een lokaal huren – het 
werkveld is dus letterlijk vlakbij! 

BRUGGE STATION - BST5

KATY VAN RANST
ALUMNA

AAN HET
WOORD

MANON HUYSMAN
LIO-TRAJECT

ALUMNA

Bloeiende campus 
De Howest-campus vind je in de 
Fortstraat. Vlak bij de Schelde en op 
wandelafstand van het station volg je les 
in zeer goed uitgeruste lokalen, voorzien 
van alle moderne lesmaterialen. De 
campus bevindt zich in de gebouwen 
van het GO! atheneum Oudenaarde, met 
heel wat vaklokalen die beschikbaar zijn 
voor praktijklessen. In het gloednieuwe 
EdHub-lokaal passen we de nieuwste 
onderwijsmethodes toe.

CAMPUS

Inspiratie aan de leie 
Je krijgt les op de gloednieuwe campus 
The Penta. Die ligt op een boogscheut 
van het station en vlak bij het centrum 
van Kortrijk. De ideale bereikbaarheid 
combineren we met perfect uitgeruste 
leslokalen, een familiale sfeer en 
persoonlijke begeleiding. In Kortrijk 
geniet je ook mee van de kruisbestuiving 
met de opleidingen uit de pijlers Design & 
Technologie en Bedrijf & Organisatie.

KORTRIJK WEIDE - THE PENTACAMPUS
OUDENAARDE



Mail naar wouter.van.hoorne@howest.be

NOG VRAGEN OVER 

DEZE OPLEIDING?

www.howest.be/ vbso

Verkorte Educatieve Bachelor Lager Onderwijs 
Heb je een bachelordiploma kleuter- of secundair onderwijs of een masterdiploma 
in combinatie met een diploma specifieke lerarenopleiding? Dan kan je na 1 jaar 
afstandsonderwijs ook les beginnen geven in het lager onderwijs.

Verkorte Educatieve Bachelor Kleuteronderwijs 
Heb je een bachelordiploma lager of secundair onderwijs of een masterdiploma 
in combinatie met een diploma specifieke lerarenopleiding? Dan kan je na 1 jaar 
afstandsonderwijs ook les beginnen geven in het kleuteronderwijs.

Postgraduaat Digitale Didactiek 
Leer technologie en digitale media doordacht inzetten in je lespraktijk.

Postgraduaat Didactisch ICT-coördinator 
Groei uit tot de digitale duizendpoot van je school en het manusje-van-alles wat ICT 
betreft. 

Postgraduaat Hoogbegaafdheidscoach 
in het onderwijs 
Word binnen je school het centrale aanspreekpunt en de trekker van veranderings-
processen rond het thema hoogbegaafdheid.

Postgraduaat Peer Support Coach 
Werk je met jongeren en wil je ze meer stem geven? Tijdens dit postgraduaat trainen 
we leerkrachten om peer support structureel en onderbouwd te implementeren.

MISSCHIEN SPREKEN VOLGENDE

OPLEIDINGEN JOU OOK AAN? 


