
OPLEIDINGONDERDEEL Opleiding # SP Contacturen Semester Inhouden Link studiefiche
(Gezondheids)psychologie Verpleegkunde 5 32 1 (sept - jan) Er zijn twee onderdelen:

a) algemene en ontwikkelingspsychologie: algemene processen en mechanismen die werkzaam zijn bij patiënten 
zonder psychische of psychiatrische aandoeningen, de ontwikkeling van de gezonde mens (van baby tot 
volwassene), mijlpalen en de gezonde ontwikkeling op fysiek, verstandelijk en sociaal-emotioneel vlak
b) preventie en gezondheidspromotie: achtergronden van gezondheidspromotie en het beleid hiervan in 
Vlaanderen, relatie tussen gezondheid en gedrag en de actoren die bijdragen tot het al dan niet stellen van 
(on)gezond gedrag, modellen van gedragsverandering, omgaan met - en kritisch analyseren van - 
gezondheidsinformatie

https://bamaflexweb.howest.be/bamafle
xweb/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=88292

&b=5&c=1
https://bamaflexweb.howest.be/bamafle
xweb/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=88292

&b=5&c=1 

Onderzoekende blik op de wereld Educatieve bachelor in het 
lager onderwijs

3 28 2 (feb - juni) Als leerkracht lager onderwijs hebben we een heel ruime kennisbasis nodig en dan nog merken we dat we steeds 
nieuwe onderwerpen moeten aansnijden. In deze module krijg je kennis aangereikt en leer je op welke manier je 
deze kennis zelf kritisch kan verwerven en verwerken. Je vertaalt leerinhouden op niveau van kinderen in het lager 
onderwijs.
Mens en Maatschappij: historische tijd (+ bronnenonderzoek), systeemdenken toepassen in lessen, onderzoekend 
leren in het domein Ruimte
Wetenschap en Techniek: onderzoekend en ontwerpend leren (O&OL), experimenteren bij WO, extra inhouden 
laten verwerven via O&OL

https://bamaflexweb.howest.be/bamafle
xweb/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=89296
&b=5&c=1

Geintegreerd werken Educatieve bachelor in het 
kleuteronderwijs

3 28 2 (feb - juni) Kleuteronderwijzers staan gekend voor hoekenwerk en hun thematische werking in de klas. In deze module kom 
je alvast te weten hoe je een thema kan uitwerken, hoe je het hoekenwerk laat aansluiten bij de leefwereld van 
kinderen en welke invloed deze werking heeft op de klasinrichting en het klasmanagement.

https://bamaflexweb.howest.be/bamafle
xweb/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=89278
&b=5&c=1

Onderzoekslab 4 - Democratische geletterdheid Educatieve bachelor 
secundair onderwijs

4 20 2 (feb - juni) Inzichten in de rol van leraar voor de ontwikkeling van democratisch burgerschap en hoe om te gaan met 
polarisatie in de klas en in de maatschappij. Uitstappen naar o.a. Kazerne Dossin.

https://bamaflexweb.howest.be/bamafle
xweb/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=90558
&b=5&c=1

Onderzoekslab 3 - Innovatieweek Educatieve Bachelor 
Secundair onderwijs 

3 15 1 (sept - jan) Week innoveren en onderzoeken rond onderwijs, zowel voor algemene vakken als voor LO. https://bamaflexweb.howest.be/bamafle
xweb/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=90519
&b=5&c=1

Positieve psychologie Bachelor Toegepaste 
gezondheidswetenschapp
en

3 24 2 (feb - juni) Inleiding in en theoretische basisprincipes van de positieve psychologie (optimisme, geluk, veerkracht, ...). 
Theorieën rond motivatie, zelfdeterminatie, zelfacceptatie,... 
Mindfullnesstechnieken. 

http://bamaflexweb.howest.be/bamaflex
web/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=80220&
b=5&c=1

Psychomotorische ontwikkeling Bachelor Sport en 
Bewegen

3 20 2 (feb - juni) De module psychomotorische ontwikkeling bestaat uit verschillende onderdelen: 
Ontwikkelingstheorieën en de verschillende leeftijdsgroepen
Lichamelijke ontwikkeling
Motorische ontwikkeling
Motorisch leren
Cognitieve ontwikkeling
Psycho-sociale ontwikkeling
Dynamisch-affectieve ontwikkeling

https://bamaflexweb.howest.be/bamafle
xweb/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=87518
&b=5&c=1

Basis van gedrag Bachelor Toegepaste 
psychologie

4 30 1 (sept - nov) Hoorcolleges Algemene psychologie:  ICF-model, Geschiedenis van de psychologie, Motivatie, Zenuwstelsel, 
Waarneming, Aandacht, Geheugen, Emoties, Automatische leerprocessen, Denken en intelligentie

https://bamaflexweb.howest.be/bamafle
xweb/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=89177
&b=5&c=1

Gedrag in context Bachelor Toegepaste 
psychologie

4 30 1 (nov - jan) Hoorcolleges: Deel 1. Diversiteit: Burgerschapsparadigma, Superdiversiteit, Acculturatie, Kruispuntdenken…); Deel 
2: Sociale psychologie: Groepsperceptie met oa stereotyperig vooroordelen en discriminatie, attitudes, 
groepsnormen, groepsprocessen en hulpvaardig gedrag 

https://bamaflexweb.howest.be/bamafle
xweb/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=89180
&b=5&c=1

Doelgroep organisaties Bachelor Toegepaste 
psychologie

3 24 2 (feb - april) Hoorcolleges mbt de psychologie van groepen en teams in organisaties, werknemersmotivatie, diversiteit in 
organisaties, leiderschap, organisatiestructuur- en cultuur, welzijn in organisaties zoals stress en burnout, 
ziekteverzuim en grensoverschrijdend gedrag.

https://bamaflexweb.howest.be/bamafle
xweb/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=89183
&b=5&c=1

Doelgroep Kinderen en jongeren Bachelor Toegepaste 
psychologie

4 30 2 (april - juni) Hoorcolleges. Deel 1. Ontwikkelingspsychologie: baby, peuter, kleuter, lagere school, puberteit en adolescentie.
Hierbij wordt vooral de sociale en persoonlijkheidsontwikkeling behandeld. Daarnaast komt ook de cognitieve 
ontwikkeling aan bod. 
Deel 2. Schoolpsychologie: onderwijsstructuur, buitengewoon onderwijs, gelijke kansen, M-decreet, Centrum voor 
Leerlingenbegeleiding (CLB)

https://bamaflexweb.howest.be/bamafle
xweb/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=89187
&b=5&c=1

Filosofie Bachelor Sociaal werk 3 24 2 (feb - juni) Over filosofie & filosoferen. 
THEMATISCHE COLLEGES: maakbaarheid van geluk, lot, toeval en de zin van het leven; ik en de ander. Waarom 
zoveel mensen zich engageren; identiteit, vrijheid en verantwoordelijkheid; de ideale samenleving; weten, 
waarheid, werkelijkheid, … ; vooruitgang.

https://bamaflexweb.howest.be/bamafle
xweb/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=87466
&b=5&c=1

Methoden sociaal werk 1 Bachelor Sociaal werk 4 32 2 (feb - juni) Groepsdynamica, social case studies, methoden op samenlevingsniveau https://bamaflexweb.howest.be/bamafle
xweb/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=88078
&b=5&c=1

Werving, selectie & onthaal Graduaat HR-support 6 52 2 (feb - juni) Functieanalyse en functiewaardering, werving, selectie, onthaal en onboarding https://bamaflexweb.howest.be/bamafle
xweb/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=90350
&b=5&c=1

Voor de opleidingen die starten in februari staan alle opleidingsonderdelen in de eerste opleidingsschijf (het eerste semester) open voor leerlingen die in het project A Head Start  stappen vanaf februari.

Graduaat Accounting Administration
Graduaat Orthopedagogisch begeleider
Graduaat Programmeren
Graduaat Systeem- en netwerkbeheer

AANBOD OPLEIDINGSONDERDELEN A HEAD START (voor opleidingen met start in september)

Opleidingen met (gedeeltelijke) start in februari
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