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Dankzij je nuttige ervaring ben je een expert in je vak. Nu wil je ook anderen enthousiast maken voor je vakgebied en
de stap naar onderwijs zetten. Naast praktijkleraar waarbij je actieve leeromgevingen creëert, word je ook opvoeder en
begeleider van je leerlingen. Je werkt samen met ouders, een schoolteam en externe organisaties. Een veelzijdige en fijne
uitdaging!
Je beschikt over 3 jaar nuttige beroepservaring en het kriebelt om les te geven? Je geeft al les, maar je mist theoretische
achtergronden en/of het juiste diploma om je carrière in het onderwijs verder uit te bouwen? Dan ben je bij Howest aan
het juiste adres.

Waar kom je terecht?

Troeven

Secundaire scholen, tweedekansonderwijs en
volwassenenonderwijs.

De opleiding is innovatief, praktijkgericht en betrokken bij het
werkveld. Dankzij een grote flexibiliteit kan deze opleiding
gecombineerd worden met werk en gezin. Zo beslis je zelf over de
opleidingsduur, het instapmoment, de lesmomenten en het soort
onderwijs (blended learning waarbij je een deel van de leerstof thuis
verwerkt of contactonderwijs). Voor wie al aan de slag is als leraar is
er een traject leraar-in-opleiding (LIO), waarin de praktijkcomponent
van de opleiding volledig in je eigen klas gebeurt. Werk en opleiding
worden zo maximaal geïntegreerd. We bieden ook een traject in
werkplekleren aan.

Wil je weten welke vakken je mag geven, neem dan
een kijkje op de site van het departement onderwijs
www.ond.vlaanderen.be/bekwaamheidbewijzen
of kom eens langs bij ons. Wij zoeken graag mee
uit op basis van je nuttige ervaring welke vakken je
mag geven.

Meer info bij de opleidingscoördinator: eva.huwels@howest.be (T +32 475 63 72 09) of via www.howest.be
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We bieden een modulair programma aan. Dit betekent dat je grotendeels zelf bepaalt hoe je de opleiding afwerkt. Zo kan je
kiezen tussen:
•
het regulier traject (6 semesters, verspreid over minimaal 3 academiejaren)
•
het voltijds traject (3 semesters, verspreid over minimaal 1.5 academiejaar)
•
een gepersonaliseerd traject
•
het traject leraar-in-opleiding (LIO-traject, voor wie al een lesopdracht in het secundair onderwijs heeft).

PRAKTIJK

THEORIE
SEM 1

/
/
/
/
/

SEM 2

/ Didactische competentie algemeen (6 SP)
/ Communicatie en overleg (6 SP)

STAGE

Basisvaardigheden (3 SP)
ICT-vaardigheden (3 SP)
Mondelinge taalvaardigheid (3 SP)
Schriftelijke taalvaardigheid (3 SP)
Pedagogisch-didactische initiatie (3 SP)
/ Werkveldverkenning (3 SP)

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

/ Taal en onderwijs (3 SP)
SEM 3

/ Vakdidactisch atelier 2 (9 SP )

/ Vakdidactische stage 1 (6 SP )

SEM 4

SEM 6

/ Onderwijspsychologie (6 SP)
/ Klasmanagement (5 SP)
/ Onderwijs en maatschappij (4 SP)
/ Leerlingbegeleiding (3 SP)
/ Leerkracht en verantwoordelijkheden (6 SP)

/ Vakdidactische stage 2 (6 SP)

De theoretische vakken kunnen zowel in contactonderwijs gevolgd worden als in blended learning, waarbij je een deel
van de leerstof thuis kan verwerken.
PRAKTIJK / Het lesgeven aanleren en inoefenen in sessies met medestudenten. Voor LIO-studenten gebeurt dit in de eigen klas.
STAGE / Lesgeven in een school naar eigen keuze

Voor al onze opleidingen en info: howest.be

SP = STUDIEPUNTEN

Programma onder voorbehoud

SEM 5

