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Welkom!
Is jongeren tussen 12 en 18 jaar enthousiasmeren
jouw talent? Verlang je al tot je later zelf voor de klas
staat? Zie je het als een uitdaging om bij te dragen
aan de cognitieve en sociale ontwikkeling van je
leerlingen? Kies dan voor de Educatieve Bachelor in
het Secundair Onderwijs van Howest.

“

Leerkracht word je door leerkracht te
zijn, niet vanuit je zetel met een boek.

“

We teach the future
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Aan Howest vormen we de leerkrachten van
morgen. Wie we daarmee bedoelen? Ondernemende

persoonlijkheden die met pit, passie en dynamiek
voor de klas staan. Een klas die steeds multicultureler
en mondiger wordt en andere behoeftes en
interesses heeft dan pakweg tien jaar geleden. De
toekomst is dus aan de inspirerende leerkracht die
rekening houdt met zijn leerlingen bij de uitwerking
van zijn lessen. En die daarbij verder durft denken
dan het klassieke handboek. Onze lectoren maken
van jou een coach, een motivator en een vakexpert
die samen met de jongeren van vandaag op pad wil
gaan en hun toekomst mee vorm wil geven.
Onze ‘We teach the future’-belofte vertalen we aan
Howest door een combinatie van innovatie,
studentgerichtheid en veel praktijk. Zo zijn we de
enige Vlaamse hogeschool waar je vanaf het eerste
jaar actief stage loopt in een reële schoolcontext.
Leren lesgeven en omgaan met jongeren, dat is
waar het uiteindelijk om draait. Van bij de start
koppelen we daarom de onderwijskundige modules
aan de praktijkervaring. Onze lectoren begeleiden je
daarbij van heel dichtbij, vaak op een informele
manier en, waarom niet, met wat humor. Want wat
we vooral niet willen zijn, dat is een stijve
lerarenopleiding.

Persoonlijk en praktijkgericht
Wat onze studenten Secundair Onderwijs verwachten? Dat ze
klaargestoomd worden voor hun job: lesgeven. Daar bereiden
we je uiteraard inhoudelijk op voor binnen de gekozen
onderwijsvakken. Maar daarnaast oefenen we pedagogische,
communicatieve en sociale vaardigheden in via innovatieve
onderwijsmethodes en didactische ateliers. En we focussen
op de persoonlijke ontwikkeling van elke individuele student.
Bij ons ben je namelijk geen nummer. Integendeel, onze
lectoren kennen hun studenten. Ze creëren een positief
klimaat waarin elke student zich goed en gerespecteerd voelt.
Het uiteindelijke doel? Je opleiden tot een breed inzetbare
leraar die stevig in zijn schoenen staat en zijn kennis op een
uitdagende en creatieve manier kan overbrengen.
In je middelbare schoolcarrière kreeg je tot nog toe heel wat
vakken. Als leraar word je echter een expert in je vakgebied

en dus kies je twee onderwijsvakken. Binnen de Educatieve
Bachelor in het Secundair Onderwijs biedt Howest je heel wat
kansen om te kiezen voor je interesse. Hou je van sport en
wil je kinderen en jongeren aan het bewegen krijgen? Ga dan
voor Lichamelijke Opvoeding. Wil je later sporters begeleiden
en coachen of je organisatietalent inzetten in de sport
recreatiesector? Combineer LO dan met Bewegingsrecreatie.
De inhoudelijke en didactische invulling van onze
lerarenopleiding staat er als een huis. Tel daar de inter
nationale projecten, de integratie van digitale tools, de EdHub
future classroom en de Mind- and Makerspace bij en je weet
dat je keuze voor Howest een keuze voor kwaliteit, dynamiek,
creativiteit en innovatie is. En voor een gezellige, authentieke
sfeer, dat ook …
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Je specifieke programma wordt bepaald op basis van je twee onderwijsvakken. Die
kan je kiezen uit het schema onderaan deze pagina. De combinatie van theorie met
praktijkopdrachten en je stages zorgt voor een optimale voorbereiding op je loopbaan in
het onderwijs. Binnen dit studieprogramma volg je de hele opleiding op campus. Binnen
dit studieprogramma volg je de hele opleiding op campus, behalve de vakstudie van het
onderwijsvak uit de kolom D (blended).

MA
STUDIEPROGRAM
LO - BWR

Lichamelijke Opvoeding is een van de onderwijsvakken binnen Secundair Onderwijs. Het
studieprogramma leidt je op tot LO- leerkracht, maar zet daarnaast ook sterk in op de rol

2023 - 2024

van de leraar LO binnen het gezondheidsbeleid van de school (Vital schools). In onderstaand
programma kies je voor Bewegingsrecreatie als tweede onderwijsvak, maar je
kan ook combineren met een vak uit kolom B, C of D uit het programma.

Op de campus
SEMESTER 1

SEMESTER 2

SEMESTER 3

SEMESTER 4

SEMESTER 5

SEMESTER 6

Professionalisering (6 SP)

Lichamelijke
opvoeding (6 SP)

Lichamelijke
opvoeding (6 SP)

Lichamelijke
opvoeding (6 SP)

Lichamelijke
opvoeding (6 SP)

Lichamelijke
opvoeding (6 SP)

Bachelorproef

PBL (6 SP)

Individuele sporten
A (2 SP)
- Gym

Toegepaste bewegings
wetenschappen (3 SP)
- Anatomie
- (Sport)fysiologie
- Trainingsmethodieken

Gezondheidspromotie

Individuele sporten D –
Atletiek (2 SP)

Biomechanica (2 SP)

SEMESTER 1 (30 SP)

SEMESTER 2 (30 SP)

SEMESTER 3 (30 SP)

SEMESTER 4 (30 SP)

SEMESTER 5 (30 SP)

Onderwijsvak 1 (6 SP)

Onderwijsvak 1 (6 SP)

Onderwijsvak 1 (6 SP)

Onderwijsvak 1 (6 SP)

Onderwijsvak 2 (6 SP)

Onderwijsvak 2 (6 SP)

Onderwijsvak 2 (6 SP)

Onderwijsvak 2 (6 SP)

Onderzoekslab 1:
zelfreflectie (3 SP)

Ontwerplab:
Onderzoek in de klas
(3 SP)

SEMESTER 6 (30 SP)

Onderzoekslab 3:
Leraar in de
maatschappij (3 SP)

Onderzoekslab 4:
brede blik op
onderwijs (3 SP)

Onderzoekende Ontwerper (9 SP)

Individuele sporten
B (2 SP)
- Dans
- Conditie & atletiek

Doelsporten (3 SP)
- Basketbal
- Handbal
- Voetbal

(3 SP)

Kleuterturnen (2 SP)

Individuele sporten C –
verdieping (3 SP)
- Dans
- Gym
- Zwemmen

Racketsporten (2 SP)

Bewegingsrecreatie
(6 SP)

Bewegingsrecreatie
(6 SP)

- Sport & Beleid
- Kust- & Watersporten

- Adventure
- Reddend Zwemmen

Ploegsporten (2 SP)

Verdedigingssporten
(2 SP)

Onderwijslab 1:
Krachtige
leeromgeving (6 SP)

Onderwijslab 2:
Ontwerp de klas (3 SP)

Onderwijslab 3 (4 SP)

Onderwijslab 4:
Versterk je klas (4 SP)

Onderwijslab 5:
Superdiversiteit (4 SP)

Educatieve
uitdagingen (6 SP)

Bewegingsopvoeding
basisonderwijs (2 SP)
- Basis LO
- Learn to Swim

Skills lab 1: Sterk in je
schoenen (3 SP)

Skills lab 2: Sterk in
de klas (4 SP)

Skills lab 3: Sterk op
school (3 SP)

Skills lab 4: Sterk in
verbinding (3 SP)

Skills lab 5: Sterk in
professionalisering (6 SP)

Sterk Starten (3 SP)

Bewegingsrecreatie
(6 SP)

Bewegingsrecreatie
(6 SP)
- Fysieke
basisvaardigheden
- Fitness en bewegen
met doelgroepen

- Trainingsleer
- Fitness en G-sport

Praktijk LO (3 SP)

Praktijk LO (4 SP)

Praktijk LO (4 SP)

Praktijk LO (4 SP)

Praktijk LO (2 SP)

Praktijk BWR (3 SP)

Praktijk BWR (4 SP)

Praktijk BWR (4 SP)

Praktijk BWR (4 SP)

Praktijk BWR (2 SP)

Praktijk onderwijsvak
1 (3 SP)

Praktijk onderwijsvak
1 (4 SP)

Praktijk onderwijsvak
1 (4 SP)

Praktijk onderwijsvak
1 (4 SP)

Praktijk onderwijsvak
1 (2 SP)

Praktijk onderwijsvak
2 (3 SP)

Praktijk onderwijsvak
2 (4 SP)

Praktijk onderwijsvak
2 (4 SP)

Praktijk onderwijsvak
2 (4 SP)

Praktijk onderwijsvak
2 (2 SP)

Praktijk (16 SP)

HOE KIES JE JOUW TWEE ONDERWIJSVAKKEN?

In deze semesters kan je kiezen voor een buitenlandse studie of stage.

- Kies je eerste vak uit een van de onderstaande 4 kolommen
- Kies je tweede vak uit een andere kolom.
- Of kies Lichamelijke Opvoeding en combineer dit met Bewegingscreatie of met een vak uit kolom B, C of D
- Onderwijsvakken uit kolom D worden blended aangeboden. Dit wil zeggen dat de vakstudie via online leerpaden,
opdrachten, formatieve evaluaties en intervisies met de lector vormgegeven wordt.
A

B

/ Aardrijkskunde

/ Wiskunde

/ Engels

/ Geschiedenis
/ Nederlands

C
/ Techniek

/ Frans

/ Economie

Programma onder voorbehoud

ALS JE LICHAMELIJKE OPVOEDING GRAAG COMBINEERT
MET EEN ANDER ONDERWIJSVAK, KAN JE KIEZEN UIT:

D

/ Biologie-natuurwetenschappen
/ NC Zedenleer

Bewegingsrecreatie
(6 SP)

Praktijk (16 SP)

Programma onder voorbehoud

In deze semesters kan je kiezen voor een buitenlandse studie of stage.

- Bewegings- en
balschool
- Sportethiek
- Basisfitness
- Motorisch leren

Wintersportstage

/ Informatica

/ Project Algemene Vakken (PAV)

/ Geschiedenis

/ NC Zedenleer

/ Wiskunde

/ Informatica

/ Frans

/ Economie

/ Nederlands

/ Techniek

/ BiologieNatuurwetenschappen
/ Project Algemene Vakken (PAV)

Wens je twee vakken uit één kolom te combineren? Neem contact op met ons via baso@howest.be of op één van onze infodagen.
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BASO @HOME
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 twee scholen naar keuze - waarvan
jouw eigen school (LIO-traject) er één kan zijn. Deze stage-uren
kan je spreiden over enkele weken of maanden, afhankelijk van de
combinatie met je werk of gezin.
Mogelijke onderwijsvakken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Aardrijkskunde
Biologie
Economie
Engels
Frans
Geschiedenis
Informatica
Niet-Confessionele Zedenleer
Nederlands
Project Algemene Vakken
Techniek
Wiskunde
Nederlands voor Anderstalige Nieuwkomers (NT2)

WAAR KOM
T?
JE LATER TERECH
De meeste studenten komen terecht in het onderwijs. Dat spreekt
voor zich. We mikken echter op een zo breed mogelijk werkveld.
Zo bereiden we je voor op een loopbaan voor de klas in een
secundaire school, maar ook in het buitengewoon onderwijs,
tweedekansonderwijs en volwassenonderwijs. Met je diploma
kan je ook aan de slag in het basisonderwijs, zeker als leraar LO.
Howest is ook een pluralistische hogeschool. Dat betekent dat je
met je diploma terechtkan in alle onderwijsnetten.
Vast staat dat leerkracht in alle grote Vlaamse steden, maar ook
daarbuiten, een knelpuntberoep is. Eenmaal je diploma op zak
heb je dus snel zicht op werk. En aangezien je vanaf het eerste
semester de theorie hebt omgezet in de praktijk, zet je goed
gewapend en flink voorbereid de stap naar het werkveld.
Onze educatieve bachelors leveren trouwens niet alleen zuivere
leerkrachten af. Ook een job als leerlingenbegeleider, ICTcoördinator, CLIL-teacher of STEM-teacher behoort tot de
mogelijkheden. Koos je voor Bewegingsrecreatie? Bij sportclubs,
sportdiensten en outdoorclubs is de nood aan trainers en
animatoren hoog. Tot slot kan je ook als fitnesscoach of
eventorganisator aan de slag.
Verder studeren
Heb je je Educatieve Bachelor in het Secundair Onderwijs op zak,
maar wil je bij nader inzien in het kleuter- of lager onderwijs aan
de slag? Via een verkort traject in dagonderwijs of @home word
je in één jaar kleuteronderwijzer of onderwijzer.
Ben je al leraar, maar wil je een onderwijsvak bijstuderen? Ook
dat kan! Via een verkort traject kan je in één studiejaar (van
45 studiepunten) je diploma voor een specifiek vak halen.
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ONZE TROEVEN
• Unieke vakkencombinaties: Geschiedenis met Frans,
Biologie met Niet-confessionele zedenleer, Aardrijkskunde
met Nederlands of Lichamelijke Opvoeding met Project
Algemene Vakken? Het zijn maar enkele van de twee
onderwijsvakken die je aan Howest kan combineren.
• Focus op praktijk: veel meer dan lange hoorcolleges gaan
we voor praktische workshops, veel stages en activerende
werkvormen. Zo krijg je de vaardigheden zelf onder de
knie. Want wat je zelf doet …
• Stage vanaf het eerste jaar: je observeert lessen, geeft
proeflessen aan je medestudenten, reflecteert via
microteaching over wat goed en minder goed ging en leert
hoe je een les pedagogisch onderbouwt. Daarnaast geef je
in semester 2 al les aan een echte klas.
• Extra activiteiten: een buitenlandse cultuurstage, een
skistage, een inleefweek of een burgerschapsweek, … Een
ruime waaier aan activiteiten geeft je opleiding net dat
tikkeltje meer pit.
• Veel aandacht voor STEM & Burgerschap: Naast de
wiskundige, wetenschappelijke en technologische vakken
uit STEM, betekent dit ook dat we onderwijsvernieuwing
en onderzoek naar nieuwe didactische methodes
integreren in onze opleiding, zoals projectgestuurd
onderwijs en debat.

Vital Schools

EdHub

Internationale kansen

De vernieuwde Vlaamse gezondheidsaanbevelingen voor
sedentair gedrag en lichaamsbeweging pleiten voor
een gezonde mix van zitten, staan en bewegen, elke dag
(Vlaams Instituut Gezond Leven, 2017). Recent onderzoek
toont echter aan dat een groot deel van de jongeren te
lang zit en onvoldoende beweegt. Binnen de lerarenopleiding zetten we hier sterk op in via het project ‘vital
schools’. Ons doel hierbij is om het langdurig stilzitten te
doorbreken en meer beweging te stimuleren binnen de
klascontext. Dit wordt gerealiseerd door het creëren van
een beweegvriendelijke klasomgeving, het gebruik van
actieve werkvormen, educatieve technologie en/of activity
trackers. Inspelen op de leefwereld van de jongeren en
de studenten is hierbij een must. We streven er naar om
elke toekomstige leerkracht op te leiden tot vital schools
ambassadeurs!

EdHub is ontstaan vanuit de vaststelling dat een aantal
barrières zowel de huidige leerkrachten als onze studenten
tegenhielden om digitale tools te gebruiken in de les of op
stage. Daarom hebben we aan Howest een ‘leeromgeving
van de toekomst’ ingericht, de EdHub. In deze klas van de 21e
eeuw staat de integratie van ICT-tools centraal. Ons doel is
daarbij niet een hightech future classroom uit te bouwen, maar
de mindset van (beginnende) leerkrachten en studenten te
wijzigen en hen te tonen – en te laten onderzoeken – hoe ze
innovatieve technieken kunnen toepassen in de lessen. Welke
technologieën je zo allemaal tegenkomt in EdHub? VR-brillen,
greenkey, screensharing, video- en audio-opnames, mobiel
lesgeven via tablet, 360° camera’s, …

• Kijk je graag over de grenzen heen? Daar krijg je tijdens
je lerarenopleiding aan Howest zeker de kans toe. We
zijn ervan overtuigd dat studeren of stage lopen in het
buitenland een absolute verrijking is voor je opleiding
tot leerkracht. Daarom promoten we internationale
mobiliteit onder onze studenten.

Sportinnovatiecampus
De lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding draait in de
eerste plaats rond ‘doen’. Met de Sportinnovatiecampus
beschikt Howest over topinfrastructuur voor de vele
praktijksessies. Het is een bruisende, innoverende plek
voor sport, bewegen én gezondheid. Het ideale kader
dus om alle mogelijkheden van ‘sport op school in de 21e
eeuw’ te ontdekken.

Mind- and Makerspace (MaM)
Sinds september is het Mind- and Makerspace Brugge hét
creatieve lab voor denkers en doeners, en dus ook voor
leerkrachten in spe. Het MaM zal al onze expertise op het vlak
van STEAM-onderwijs en didactiek bundelen, als een open
makerspace met aandacht voor wetenschappen en onderzoek,
audio, video, virtual reality, … Het MaM staat open voor
studenten, lectoren en externen. Van deze kruisbestuiving zal
ook jij de vruchten plukken bij de uitwerking van creatieve
projecten of je bachelorproef.

• Dankzij onze structurele samenwerkingsverbanden met
partnerscholen in het buitenland kan je bijvoorbeeld
stage lopen in Zambia, Japan of Noorwegen. Je maakt
er niet alleen kennis met andere onderwijsmethodes,
maar omgekeerd deel je ook je eigen kennis met je
buitenlandse stageschool. Daarnaast kan je ook een
semester in het buitenland studeren.
• Ook internationale studiereizen, cultuurstages en de
Howest-inleefreizen naar China, India en de VS kaderen
binnen de kijk op internationalisering van Howest.

Uit ons kot
De leerlingen van de toekomst leren ook buiten de muren
van de school of het leslokaal. Ook de lerarenopleiding
Secundair Onderwijs trekt dus geregeld de wereld in. Outdoor
teaching, een buitenlandse cultuurstage, de LO-skistage, de
verbindingstweedaagse en de burgerschapsweken. Het is maar
een greep uit de ruime waaier aan activiteiten die ons uit ons kot
halen en de opleiding net dat tikkeltje meer pit geven.
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ZOG
EEN DAG IN HET

ZOG
EEN DAG IN HET

VAN MEAIRROCNYDERWIJS

VAN LOUOISNDERWIJS

D
3DE JAAR SECUN
NEDERLANDS
GESCHIEDENIS /

AIR
3DE JAAR SECUND
LO-BIOLOGIE

“

De persoonlijke begeleiding,
een hightech leslokaal van de
toekomst, de gezellige campus,
de prachtige binnenstad, …
Het totaalplaatje in Brugge
klopt gewoon.

“

09:00u

08:30u

08:45u

09:00u

In de future classrooom EdHub doen we
onderzoek naar innovatieve technieken
die we kunnen toepassen in het onderwijs.
Vandaag op het programma: de VR-bril en
werken met een green screen.

’s Morgens fiets ik – in
korte broek! – naar de
Sportinnovatiecampus. Zoals
het een echte LO-student
betaamt.

Mooi op tijd aangekomen!
Snel mijn eerste
sportoutfit van de dag
aantrekken en ik ben er
klaar voor.

Straks geef ik een les basketbal
in co-teaching met de leraar.
Maar eerst nog vlug wat ballen
in de korf mikken zodat ik het
goede voorbeeld kan geven aan
de leerlingen.

08:40u

Klaar om te vertrekken.
Met de fiets kom ik
fris en monter op de
campus aan. En het is
nog gezond ook!

“

Op stage worden we niet
zomaar voor de leeuwen
geworpen. Zo zijn de
co-teachinglessen met een
leraar bijzonder leerrijk.

Howest / 10

12:20u

14:00u

17:30u

12:15u

14:30u

De zon schijnt! Dus lunch ik
vandaag op het binnenplein
van de campus. In dit fraaie
kader en met aangenaam
gezelschap smaken mijn
boterhammen eens zo goed.

Binnenkort mag ik de theorie
weer omzetten in de praktijk.
Vanmiddag ga ik al eens
een kijkje nemen in mijn
stageschool. Ik kan nauwelijks
wachten om eraan te beginnen.

Na de lessen chill ik graag in het
wondermooie Brugge. Slenteren
door het historische centrum,
dokkeren over de kasseien of
gezellig keuvelen op een muurtje
langs de Reien. I love it!

De lunch kan nog even wachten.
Eerst even bijpraten met de
medestudenten en daarna samen
wat sporten. Een potje voetballen
of een paar rondjes lopen over de
middag, I love it!

Het hoofd is leeggemaakt, tijd
om de laptop open te klappen.
Omdat lesgeven en improviseren
niet de beste combinatie zijn,
bereid ik vanmiddag mijn
stagelessen voor.

“
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AAN HET
WOORD

ALUMNA

CARO SCHREURSERWIJS

STUDENTE

EDINA
MERCY RETCHM ONDERWIJS

SECUNDAIR OND

DAIR
3 JAAR SECUN
DE

“Ik zit in mijn eerste jaar en al het goede dat ik vooraf gehoord had
over Howest, kan ik enkel maar bevestigen. De nauwe band tussen
de lectoren en de studenten zorgt voor een positief klasklimaat. We
worden ook echt persoonlijk begeleid. Vanaf het eerste jaar lopen we
stage, maar dat betekent niet dat we zomaar voor de leeuwen gegooid
worden. Dankzij de ondersteuning van de lectoren kunnen we vol
zelfvertrouwen voor de klas gaan staan. Ze leren ons ook hoe we de
leerstof op een creatieve manier kunnen overbrengen. Mijn sociale
vaardigheden zijn er in ieder geval al flink op vooruitgegaan. Ook
niet onbelangrijk: Howest heeft aandacht voor internationalisering
waardoor we verschillende culturen leren kennen.”

“Een Limburgse die helemaal naar Brugge trekt voor de
lerarenopleiding … Voor de hand ligt deze keuze niet, maar ik
verleg nu eenmaal graag mijn grenzen. Tijdens de openlesdagen
was ik meteen verkocht. En zo kwam ik aan Howest terecht, een
kleinschalige school waar we geen nummer zijn. Een school ook
die rekening houdt met de modernisering van het onderwijs. We
leren dus niet alleen vakinhoud, maar worden echt voorbereid
op de toekomst. Daarin spelen de stages een grote rol. Voor mijn
laatste stage kon ik naar het prachtige Barcelona. Dat semester in
het buitenland was een enorme meerwaarde: voor mijn talenkennis,
voor mijn zelfstandigheid en voor mijn aanpassingsvermogen. Een
voltreffer!”

ALUMNUS

UT
MARTIJN DEBBAONDERNEMER

ALUMNUS

JORN VAN PARAYS
GEEFT LES IN CH

LO-LEERKRACHT

IN

“In het middelbaar was ik niet echt een modelstudent. De leraars
gaven me ook nooit dat duwtje in de rug waar ik nood aan had.
Schoolmoe was ik nochtans niet en ik had een passie voor wiskunde
en Engels. Zo koos ik voor de lerarenopleiding aan Howest. Daar vond
ik wel de warmte die ik zocht. Ik bloeide helemaal open en genoot
van de vakken en vooral van de stages. Met mijn diploma op zak
trok ik naar China om er samen met veel Europese en Amerikaanse
leerkrachten het onderwijsniveau op te krikken. Dat over de grenzen
durven kijken, had ik aan Howest geleerd. We bezochten scholen
in het buitenland, ik was buddy voor Erasmusstudenten en ik
kwam in contact met Engelse, Noorse en Deense studenten. Dat
internationale karakter van de opleiding heeft me zeker geholpen
om de stap te zetten.“

EN

“De sportmicrobe heeft me al zeer lang te pakken. Toch ging ik pas
voor leerkracht LO/BWR nadat ik mijn diploma als verpleegkundige
had behaald. Aan Howest kwam ik terecht in een richting die de focus
heel sterk op praktijkgericht studeren legt. Daar horen de stages bij,
maar ook microteaching, waarbij je lesgeeft aan je medestudenten.
Tel daar de theorie bij en ik werd optimaal voorbereid om les te
beginnen geven. Na een eerste vervangingsopdracht is dat ook wat
ik het liefste wil doen. Ondertussen heb ik ook mijn eigen bedrijfje
voor het boeken van freestyle voetbaloptredens. Een vervolg op
mijn bachelorproef rond het opstarten van een onderneming in
het voetbalentertainment. Jawel, Howest steunt je niet alleen om te
studeren, maar ook om te ondernemen.“

ALUMNA

ALUMNA
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GISTEL
ATLAS ATHENEUM

“Jongeren begeleiden in het ‘groot worden’, daar droomde ik al
van toen ik zelf nog in het middelbaar zat. Nadat ik op de infodag
had kennisgemaakt met de persoonlijke en motiverende aanpak
van Howest, wist ik meteen dat Brugge het decor zou worden voor
de vervulling van mijn droom. Een keuze die ik me geen moment
beklaagd heb. De lerarenopleiding aan Howest is zeer innovatief,
open minded en haalt het beste uit elke student naar boven. De
stages (vanaf het eerste jaar) bereidden ons stap voor stap voor om
voor een ‘puberende’ klas te gaan staan. En tijdens mijn eindstage in
Zuid-Afrika merkte ik dat ik er helemaal klaar voor was, ook zonder
de helpende hand van de lectoren.”

LO / FRANS

“Wat ik vooral aan Howest geleerd heb, is flexibel zijn. Daar pluk
ik nog elke dag de vruchten van. Ik geef vandaag bijvoorbeeld
niet ‘gewoon’ mijn keuzevakken. Zo combineer ik dit jaar lesgeven
(opvoedkunde) met eindwerkbegeleiding en secretariaatswerk.
Daarnaast deed ik een vervanging Frans, geef ik zwemlessen en zijn
er de vele bijkomende taken op school. Het is dus telkens aanpassen,
maar zeer vaak blijkt dat we tijdens de opleiding optimaal
voorbereid werden, ook inhoudelijk. En dan zijn er nog de stages. Die
overtuigden me dat ik later écht wilde lesgeven. Tel daar de vrijheid
om creatief te zijn bij, de aanmoedigingen en begeleiding van de
lectoren en de samenwerkingen over de grenzen van de opleiding
heen, en ik zou net opnieuw dezelfde keuze maken.”

STAGE
INTERNATIONALE

LAURA LIETAERT

ECREAT
LO / BEWEGINGSR

IE

“In het laatste jaar studeerde ik vijf maanden in Noorwegen. Het
werd de tijd van mijn leven en een van de beste ervaringen uit
mijn periode aan Howest. Ik genoot met volle teugen van de
prachtige natuur, maar ik maakte er ook kennis met het lokale
onderwijssysteem. Dat verschilt grondig van het onze, niet in het
minst in de aanpak van kinderen met een beperking. Die worden er
zo goed mogelijk geïntegreerd in het reguliere onderwijs en volgen
zoveel mogelijk lessen met de ‘gewone’ klas. Ik zag ze zelfs mee
volleyballen in een rolstoel. Fascinerend! Mij heeft mijn buitenlands
avontuur enorm veel geleerd, op persoonlijk én op professioneel
vlak. Ik zou het iedereen dus aanraden.“

WERKVELD

ILSE COUCKEEUM EUREKA

DIRECTEUR ATHEN

“We werken graag samen met de hogeschool Howest. Net als deze
hogeschool zetten we volop in op de toekomst en bouwen we
aan een innovatief onderwijsconcept waarbij we de brug slaan
tussen traditie en innovatie. Onlosmakelijk hiermee verbonden
is het letterlijk en figuurlijk doorbreken van muren zowel op klasals schoolniveau. We zien stagiairs graag komen en bieden en
een stageplaats waar ze ervaren hoe de leraar van de toekomst
flexibel ingeschakeld wordt in het leer- en ontwikkelingsproces. We
onderhouden een vlot contact met de lerarenopleiding waarmee we
graag de samenwerking verder uitbouwen. ”
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CAMPUS
M
BRUGGE CENTRU

Pal in het centrum
De campus bevindt zich
vlak bij alles waar Brugge zo
bekend om is: de Reien, de
Grote Markt, de Burg of de
vele winkeltjes, cafeetjes en
koffiebars. Ook het station
ligt op wandelafstand. Die
mooie locatie combineren we
met aangename leslokalen en
persoonlijke begeleiding.

CAMPUS
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Dit moderne sportcomplex
is een gemeenschappelijk
project van Howest en Sport
Vlaanderen en telt maar
liefst vijftien sportzalen. De
indoorsportmogelijkheden
zijn er dus eindeloos. De
Sportinnovatiecampus zet ook
moderne technologie in. Zo
kan je in de VR-cube de theorie
uit de anatomieles levensecht
instuderen.
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Tijdens je opleiding deel je de stad met
toeristen uit alle hoeken van de wereld. Die
mix werkt perfect. Bovendien ligt alles op
wandelafstand. Bijpraten op een terrasje?
Uitgaan op de Eiermarkt? Sporten in het groen
tussen twee lessen door? Een film of optreden
meepikken? Of de toerist uithangen op de
Reien? In Brugge die scone kan het allemaal …
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W.HOWEST.BE
ONTDEK OP WW
IE BIJ JE PAST!
DE OPLEIDING D

VER
NOG VRAGEN O
?
DEZE OPLEIDING
Mail naar
baso@howest.be

PUS EN
BEZOEK DE CAM MET DE OPLEIDING
MAAK KENNISOWEST.BE/KENNISMAKEN
WWW.H

www.howest.be/baso
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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.

Educatieve Bachelor in het Kleuter-en
Lager onderwijs
Als leerkracht in het kleuter, het lager of het secundair 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.

Sociaal Werk
Ben je sociaal bewogen en zou je later graag met én voor mensen werken?
Wil je ze helpen bij de uitdagingen in hun leven? En meebouwen aan een
duurzame, inclusieve en solidaire samenleving? Dan is de bacheloropleiding
Sociaal Werk je op het lijf geschreven.

Orthopedagogische Begeleiding (graduaat)
Wil je je later graag inzetten voor mensen met specifieke
ondersteuningsbehoeften, van pasgeborenen tot hoogbejaarden? In
deze graduaatsopleiding word je klaargestoomd tot opvoeder-begeleider
van personen die door bijzondere omstandigheden en beperkingen niet
zelfstandig kunnen functioneren.

www.howest.be/baso • baso@howest.be

