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Welkom!
Heb je minstens drie jaar nuttige beroepservaring
in een technisch of praktijkvak? Heb je nog geen
lerarendiploma of bachelordiploma, maar kriebelt het
om te beginnen lesgeven en je vakkennis en passie
als praktijkleerkracht te delen? Dan is het Educatief
Graduaat Secundair Onderwijs iets voor jou.

“

Word leerkracht op basis
van je nuttige werkervaring
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Deze graduaatsopleiding is jouw springplank naar je
nieuwe carrière in het onderwijs. De minimum
voorwaarde om te kunnen starten met dit verkorte
traject om leerkracht te worden, is dat je minstens
drie jaar hebt gewerkt, bijvoorbeeld als slager,
bakker, elektricien, schrijnwerker, bouwvakker,
zorgkundige,
verkoper,
technicus
elektro
mechanica…. Daarnaast verwachten we dat je

gemotiveerd bent om de liefde voor je vak door te
geven.
Binnen het Educatief Graduaat Secundair Onderwijs
focussen we op de kennis, vaardigheden en
attitudes die je als leerkracht nodig hebt om les te
geven aan heel diverse groepen leerlingen uit het
secundair onderwijs. Je leert hoe je een boeiende
leeromgeving opzet die jongeren voorbereidt op
een job in het werkveld. Op basis van de didactische
vaardigheden die wij je aanleren en je eigen
vakexpertise maak je als praktijkleerkracht echt
een verschil voor elke leerling in de klas.
De invulling van je opleidingstraject vertrekt steeds
vanuit jouw persoonlijke én professionele situatie.
Hoeveel tijd heb je om met je opleiding bezig te zijn?
Op welke momenten kan je les volgen? Ben je al aan
het werk als leerkracht? Heb je veel of weinig
ervaring met ICT? Zo komen we tot een
opleidingstraject dat haalbaar en combineerbaar
is. Daarbij bepalen we hoeveel studiepunten/
vakken je per semester kan opnemen.
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De opleiding kan je perfect
combineren met je werk of gezin.

Focus op de praktijk
De opleiding tot leerkracht is – hoe kan het ook anders – zeer
praktijkgericht. Je krijgt concrete oefeningen op de campus
en loopt stage in een school die je zelf kiest. Doorheen de
opleiding ontdek je al doende 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 aan? Wat
zijn je rechten en plichten als leerkracht? Je verruimt je blik op
het onderwijs door verschillende onderwijsvormen te
verkennen en je onderzoekt welke maatschappelijke
ontwikkelingen invloed hebben op het beroep van
praktijkleerkracht. En je leert hoe je aantrekkelijk lesmateriaal
vormgeeft en hoe je met digitale tools aan de slag gaat.

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 flexibiliteit. De lesmomenten gaan door ‘s avonds op de campussen
in Brugge en Oudenaarde. Als je voltijds studeert, kan je de
opleiding afwerken in drie tot vier semesters, te beginnen in
september of in februari. Spreid je de modules liever over
meer semesters? Dan werken we samen met jou een geperso
naliseerd traject uit.

Leraar-in-opleiding (LIO-traject)
Ben je al minstens halftijds als praktijkleerkracht aan de slag
in een secundaire school of in het volwassenonderwijs, ook al
heb je nog geen lerarendiploma? Dan is het LIO-traject
(leraar-in-opleiding) 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.
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In deze opleiding leer je op een toegankelijke manier hoe je je eigen vakexpertise aan
leerlingen kan overbrengen. De focus ligt op het ontdekken en verwerven van didactische
vaardigheden en op het grondig leren kennen van het onderwijs.

We bieden een modulair programma aan. Dat betekent
dat je grotendeels zelf bepaalt hoe je de opleiding van in
totaal 90 studiepunten afwerkt. Je kan kiezen tussen:

De opleiding is opgebouwd uit vier pijlers: Ik als lerende,
Ik als leerkracht in de klas, Ik als leerkracht in de school, Ik
als leerkracht in de praktijk.

• Het voltijdse traject: 3 of 4 semesters, gespreid
over minstens 1,5 of 2 academiejaren. Je kan starten in
september of in februari.

• ‘Ik als lerende’:

Studieprogramma gespreid over 6 semesters
Onderstaand programma is een voorbeeld. Je kan deze opleiding ook spreiden over 3 of 4 semesters, of helemaal
op maat volgen. Samen met je trajectbegeleider stippel je het traject uit dat het beste bij je past.
THEORIE

Je leert eigen sterktes ontdekken en verkent voor het eerst
het werkveld.

• ‘Ik als leerkracht in de klas’:

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

Je verwerft didactische competenties om een krachtige
leeromgeving te ontwerpen voor je leerlingen, met oog
voor diversiteit. Deze pijler vertrekt van een theoretische
basis die je stap voor stap omzet naar praktijkoefeningen.
Je leert en experimenteert hoe je een les kan vormgeven.

• Het traject leraar-in-opleiding (LIO-traject, voor wie

• ‘Ik als leerkracht in de school’:

SEM 3

Je verdiept je in de samenwerking, communicatie met
andere onderwijsactoren en de bredere rol van leerkracht.

SEM 4

minstens een halftijdse lesopdracht heeft gedurende
één schooljaar)

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

STAGE

Pedagogisch-didactische initiatie (3 SP)

• Het deeltijdse traject: je neemt ongeveer 15

studiepunten op per semester en doet 3 jaar over de
opleiding.

PRAKTIJK

SEM 1

Mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid
(5 SP)
ICT-vaardigheden (3 SP)
Basisvaardigheden (3 SP)

SEM 2

SEM 5

SEM 6

Didactische competentie algemeen (7 SP)

Werkveldverkenning (3 SP)

Klasmanagement (5 SP)
Taal en onderwijs (3 SP)

Vakdidactisch atelier 1 (9 SP)
ICT in de onderwijspraktijk (3 SP)

Onderwijspsychologie (6 SP)

Vakdidactisch atelier 2 (9 SP )

Communicatie en overleg (6 SP)

Vakdidactische stage 1 (6 SP )

Leerlingbegeleiding (3 SP)
Onderwijs en maatschappij (4 SP)

Vakdidactische stage 2 (6 SP)

Leerkracht en verantwoordelijkheden (6 SP)

Ik als lerende

Ik als leerkracht in de klas

Ik als leerkracht in de school

Ik als leerkracht in de praktijk

Programma onder voorbehoud

Theorie: de theoretische vakken kan je in contactonderwijs volgen, maar je kan een (groot) deel van de leerstof 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)

Schakeltraject naar Verkorte Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs
Wil je na je graduaatsopleiding ook graag je bachelordiploma behalen voor 2 onderwijsvakken naar keuze. Dat kan via het @home
schakeltraject van 112 studiepunten. Het modeltraject loopt over 3 jaar (6 semesters) of 2 jaar (4 semesters), maar in overleg met
je trajectbegeleider kan je ook hier een traject volledig op maat opstellen.
Mogelijke onderwijsvakken:
• Aardrijkskunde
• Biologie
• Economie

• Engels
• Frans
• Geschiedenis

• Informatica
• Niet-Confessionele Zedenleer
• Nederlands

• Project Algemene Vakken
• Techniek
• Lichamelijke Opvoeding
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• Flexibel en modulair: deze opleiding is perfect te
combineren met werk en gezin.
• Leraar-in-opleiding traject voor wie al voor de klas
staat.
• Variatie aan werkvormen: je maakt praktijkgerichte
oefeningen, 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.
• Theorie wordt praktijk: uiteraard komt er theorie aan
te pas, maar die toetsen we altijd 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.

WAAR KOM
T?
JE LATER TERECH
Leerkracht zijn is vandaag al een knelpuntberoep en dat zal
de komende jaren niet veranderen. Zeker voor technische
praktijkleerkrachten liggen er heel wat professionele
kansen in het verschiet. Eenmaal je diploma op zak, heb je
dus snel zicht op werk.
Met het diploma van Educatieve Graduaat Secundair
Onderwijs kan je lesgeven in het secundair onderwijs,
deeltijds onderwijs, centra voor volwassenenonderwijs en
basiseducatie, tweedekansonderwijs… Je hebt dus heel wat
mogelijkheden! In alle onderwijsnetten, want Howest is een
pluralistische hogeschool.
Wil je weten welke concrete praktijkvakken je mag
geven? Neem dan een kijkje op www.ond.vlaanderen.be/
bekwaamheidbewijzen. Je kan het ons ook komen vragen:
bij Howest zoeken we graag mee uit welke vakken je op
basis van je nuttige ervaring mag geven.

Werkzoekend?
Ben je werkzoekend en denk je eraan deze opleiding te
volgen? Voor het Educatief Graduaat Secundair Onderwijs
kan je een financiële tussenkomst van VDAB krijgen als je
voldoet aan een aantal voorwaarden.

Opleidingscheques
Ben je aan het werk, maar heb je nog geen hoger diploma?
Dan kan je opleidingscheques aanvragen. Ben je aan het
werk en heb je wel een diploma? Dan kan je educatief verlof
aanvragen.
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LIO-TRAJECT

“Na vijftien jaar als technieker was ik uitgeblust omdat ik de
mogelijkheid niet had om hogerop te raken. Mijn toenmalige
collega’s vonden mij altijd wel een gemotiveerde persoon die
complexe installaties aan iedereen eenvoudig kon uitleggen. Zo rijpte
het plan om over te stappen naar het onderwijs. Ik ging ervoor en
met resultaat. Eindelijk voel ik mij opnieuw gewaardeerd, met grote
dank aan de fantastische lectoren van Howest. Het LIO-traject heeft
mijn ogen geopend naar een nieuwe wereld als praktijkleerkracht
elektriciteit. De weg ernaartoe was intens, maar ik pluk er nu wel
volop de vruchten van.”

CAMPUS
- BST5
BRUGGE STATION

Levendige campus
Overdag worden op deze
campus heel wat opleidingen
georganiseerd. Dat biedt
de mogelijkheid om
bijvoorbeeld een praktijkles
in een praktijklokaal van
verpleegkunde te geven. De
campus bevindt zich bovendien
vlak bij het MaM (Mind and
Makerspace Howest) en ook dat
biedt mogelijkheden voor stage
en praktijklessen.

STIJN BAUTERS
O, PRAKTIJKVAK
MODELTRAJECT

LI

ELEKTRICITEIT

“Als elektricien deed ik veel ervaring op met elektrische installaties
voor overheidsgebouwen, ziekenhuizen, woningen… Toen ik de kans
kreeg om fulltime als leerkracht aan het werk te gaan, twijfelde
ik niet lang: het leek me een mooie uitdaging om leerlingen voor
te bereiden op de arbeidsmarkt! Aangezien ik nog geen diploma
leerkracht heb, combineer ik mijn job in het onderwijs met deze
opleiding. Een hele opgave, maar dankzij de omkadering bij Howest
ben ik ervan van overtuigd dat ik hierin zal slagen. Howest denkt
steeds mee en probeert zo een haalbaar traject op maat uit te
stippelen voor mij. Ik ben heel tevreden met mijn keuze voor Howest,
waar de student duidelijk centraal staat.”

CAMPUS
OUDENAARDE

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 EdHublokaal passen we de nieuwste
onderwijsmethodes toe.
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Verkorte Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs
Heb je dankzij je bachelordiploma al een uitstekende vakkennis? En wil je nu ook
anderen enthousiast maken voor je vakgebied en de stap naar het onderwijs zetten?
In de Verkorte Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs bereiden we je voor op je
carrière in het onderwijs doorheen een uitdagend traject dat past bij je persoonlijke
situatie.

Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs
Leerkracht in het secundair onderwijs is een heel mooi beroep, waarbij je studenten
niet alleen van alles bijleert, maar hen ook helpt om hun toekomstraject uit te
stippelen. Wist je trouwens dat het in deze opleiding ook mogelijk is om op één jaar
tijd lesbevoegdheid te krijgen voor een nieuw, extra onderwijsvak? Op die manier
word je nog breder inzetbaar voor de klas.

Educatieve Bachelor Kleuter- en Lager Onderwijs
Als leerkracht in het kleuter of het lager heb je steeds dezelfde missie: je klas kennis
en vaardigheden bijbrengen en tegelijk hun talenten en persoonlijkheid ontwikkelen.
Werk je graag met kinderen en jongeren en wil je later zelf aan de andere kant van de
klas staan? Kies dan voor een van de lerarenopleidingen aan Howest.

VER
NOG VRAGEN O
?
DEZE OPLEIDING
Mail naar wouter.van.hoorne@howest.be

www.howest.be/ egso

