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Welkom!
Het onderwijs verandert elke dag. Scholen, klassen,
leerlingen … Iedereen is anders. Als praktijkleerkracht
leer je je vak aan klasgroepen waarin diversiteit
centraal staat. Binnen het Educatief Graduaat in het
Secundair Onderwijs focussen we op de vaardigheden
die een praktijkleerkracht nodig heeft om les te
geven aan heel uiteenlopende leerlingengroepen.
We werken innovatief en praktijkgericht rond de
ontwikkeling van een krachtige leeromgeving en
zetten in op samenwerkend leren. We denken na
over de rol van leerkracht en hoe die het verschil kan
maken voor elke leerling. Maar bovenal ligt de focus
op liefde voor het vak.

“

Samen met het schoolteam en
andere partners een fijne
leeromgeving voor jongeren maken.
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Krak in je vak
Ben je minstens drie jaar aan het werk als slager?
Heb je een eigen restaurant? Werk je als zorgkundige
of ben je aan de slag in de bouw …? En kriebelt het
om de passie voor het vak over te brengen aan
jongeren? Dan is de job van praktijkleerkracht in het
secundair onderwijs misschien wel iets voor jou!
Samen met het schoolteam en andere partners
maak je een fijne leeromgeving voor jongeren en
bereid je ze voor op een job in het werkveld.
De opleiding bestaat uit vier pijlers. Binnen ‘Ik als
lerend’e leer je je eigen sterktes ontdekken en
verken je voor het eerst het werkveld. ‘Ik als
leerkrach’t in de klas draait dan weer rond het
verwerven van didactische competenties om een
krachtige leeromgeving te ontwerpen voor je latere
leerlingen, met oog voor diversiteit. Pijler drie
luistert naar de naam ‘Ik als leerkracht in de
school’: daarin gaat de aandacht naar samen
werking, communicatie met anderen en naar de
bredere rol van leerkracht. Ten slotte is er ‘Ik als
leerkracht in de praktijk’, waarin je zelf voor de klas
staat en taken opneemt in een school.
In de opleiding ligt de focus op de praktijk en
beantwoorden we al doende vragen als: hoe ziet
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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? Daarnaast
verruim je je blik op het onderwijs door de verschillende
onderwijsvormen te verkennen, en te onderzoeken welke
maatschappelijke ontwikkelingen invloed hebben op het
beroep van praktijkleerkracht. Verder leer je hoe je
lesmateriaal vormgeeft en hoe je met digitale tools aan de slag
gaat, en scherpen we je ICT- en taalvaardigheden aan.

Leraar-in-opleiding (LIO-traject)
Ben je al aan de slag in een school als praktijkleerkracht? Dan
is het Leraar-in-opleiding (LIO)-traject iets voor jou! Je volgt
een traject waarbij je de praktijkvakken meteen kan afwerken
in de eigen klas. Op die manier kan je opleiding en werk perfect
combineren. Aan dit traject is wel een aantal voorwaarden

verbonden: je moet minstens een schooljaar aangesteld zijn
en minimum een halftijdse lesopdracht hebben.

Traject op maat
De grote troef van het Educatief Graduaat in het Secundair
Onderwijs? De flexibiliteit. Het is perfect mogelijk de opleiding
te combineren met werk en/of gezin. Ten eerste kies je qua
lesmomenten tussen avond, dag en/of weekend.Ten tweede is
de trajectkeuze vrij: wil je voltijds studeren en de opleiding
afwerken in drie semesters? Spreid je de modules liever over
meerdere semesters? We maken samen met jou een traject op
maat.
Leerkracht wordt wel eens het mooiste beroep ter wereld
genoemd. Dankzij deze opleiding kan jij aan den lijve
ondervinden of die uitspraak klopt!
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In deze opleiding leer je op een heel toegankelijke manier hoe je de opgebouwde ervaring
en kennis in je vakgebied 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. 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).

THEORIE

SEM 1

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

SEM 2

Didactische competentie algemeen (6 SP)
Communicatie en overleg (6 SP)
Taal en onderwijs (3 SP)

SEM 3

PRAKTIJK

STAGE

ONZE TROEVEN
Werkveldverkenning (3 SP)

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

Vakdidactisch atelier 2 (9 SP )

• Variatie aan werkvormen: Je maakt praktijkgerichte
oefeningen, je werkt in groep en individueel …
Vakdidactische stage 1 (6 SP )

SEM 4

SEM 5

SEM 6

De theoretische vakken kunnen zowel in contactonderwijs gevolgd worden als in blended learning,
waarbij je een deel van de leerstof thuis kan verwerken.

Vakdidactische stage 2 (6 SP)

Programma onder voorbehoud

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
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• Uniek in West-Vlaanderen: Howest is in WestVlaanderen de enige hogeschool die het voltijds traject
aanbiedt voor het Educatief Graduaat.
• Begeleiding tijdens de opleiding: We werken in kleine
groepen, zodat interactie en individuele opvolging
verzekerd zijn.

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

• Flexibel en modulair: Deze opleiding laat je toe je
studies te combineren met werk en gezin, aangezien je
een traject op maat kan uitstippelen.

• Theorie wordt praktijk: Uiteraard komt er theorie aan
te pas, maar die wordt meteen getoetst aan de praktijk.
• Stapsgewijs leren aanleren: Je krijgt tijd en ruimte om
te experimenteren met lesgeven. We bouwen stap voor
stap op, zodat je vol vertrouwen aan de stages begint.
• Focus op taalvaardigheid: Communicatie met
leerlingen, ouders en collega’s is heel belangrijk.
Tijdens de opleiding werken we hier volop aan!

WAAR KOM
T?
JE LATER TERECH
Na het afronden van je Educatief Graduaat in het Secundair
Onderwijs kan je aan de slag in secundaire scholen. Maar
ook het volwassenenonderwijs, tweedekansonderwijs,
deeltijds secundair onderwijs is mogelijk, net als lesgeven
binnen een graduaatsopleiding. Om te weten welke con
crete vakken je al dan niet mag geven, kan je een kijkje
nemen 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 ervaring mag
geven.
Nog een pluspunt: leerkracht is – voor bepaalde profielen –
een knelpuntberoep. Zeker voor technische praktijk
leerkrachten liggen er heel wat professionele kansen in het
verschiet.
Ben je werkzoekend? Ga dan zeker eens luisteren bij VDAB.
Je kan deze opleiding volgen met een VDAB-contract als je
aan bepaalde voorwaarden voldoet. Dat heeft voordelen
voor jou als student.
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In het LIO-traject pas ik de theorie onmiddellijk toe in de praktijk.
Ik leer op die manier tal van mogelijkheden om ‘saaie’ leerstof
leuker over te brengen en hierdoor sta ik meer zelfzeker voor
de klas. Dichter bij elkaar kan je theorie en praktijk volgens mij
niet brengen. De begeleiding van de LIO-lectoren is top: aan de
slag gaan met de feedback van je stagementor of LIO-begeleider
en het effect ervan zien tijdens een les kan me echt een kick
bezorgen. En zo mijn motivatie een (nog) grotere boost geven!
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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.
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Nieuwe campus
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Bij de start zijn de studenten vaak erg onwennig: de meeste van
hen zijn al enkele jaren van de schoolbanken en weten niet goed
wat hen te wachten staat: is de opleiding wel te combineren
met job en/of gezin? Daarnaast zijn ze nog niet zeker of het
onderwijs wel iets voor hen is. Al bij de eerste lessen ervaren de
studenten echter hoe praktijkgericht en flexibel onze opleiding
is. Er wordt lesgegeven in kleine groepen, waarbij we mensen uit
verschillende vakgebieden samen in één klas zetten. Hierdoor
wordt een veilig klasklimaat gecreëerd en leren de studenten
heel veel van elkaar. Het is dan ook heel fijn om een student te
zien openbloeien tot een leerkracht die een echte meerwaarde
kan zijn in het onderwijs.

OUDENAARDE,
TAD
FIJNE CENTRUMS

In de Fortstraat vind je de nieuwe
Howest-campus. Vlak bij de
Schelde en op wandelafstand
van het station volg je les in 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.
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In Brugge kan je opleiding in het
grootste (verplaatsings)comfort
afwerken. De campus heeft een
goede verbinding met het station
en het openbaar vervoer in het
algemeen. Bovendien is er altijd
voldoende parkeergelegenheid.
En voor wie na de lessen iets
wil eten of drinken: Brugge
is uiteraard ook een unieke
gastronomiestad!

Overdag worden in deze
campus heel wat opleidingen
georganiseerd. Dit biedt kansen
voor praktijklessen. De campus
bevindt zich bovendien vlakbij
het MaM (Mind and Makerspace
Howest), dat ook mogelijkheden
biedt voor stage en praktijkles.

T

Toegegeven, in het begin was het voor ons wat zoeken: je krijgt
namelijk heel veel informatie, en dat bovendien in combinatie
met leerstof, opdrachten en stage. Maar na enkele lessen begon
alles los te lopen en konden we de dingen gemakkelijker plaatsen.
Kortom, de druk is er vandaag toch al wat af. We worden ook
goed bijgestaan wanneer dat nodig blijkt: als we het moeilijk
hebben of dingen niet begrijpen, dan zijn de leerkrachten en
begeleiders heel aanspreekbaar en behulpzaam. De lessen zijn
over het algemeen duidelijk en begrijpelijk. We ervaren deze
opleiding dan ook als een positieve ervaring, waarin we mooie
vooruitgang boeken.

BRUGGE,
ARHEID
GROTE BEREIKBA

De doorgedreven persoonlijke
aanpak van ons team, met
aandacht voor elke student,
typeert onze Oudenaardse
campus. Deze fijne centrumstad
heeft een mooi horeca-aanbod,
een fraai historisch centrum
en een goede bereikbaarheid.
Ook parkeren is hier zelden een
probleem!

SAVE THE DATE!

INFODAGEN

/06 2020
14/03, 9/05 & 27 /08 2020
29
VAN 10-16u EN
VAN 10-13u

GGE
INFOSESSIES BR20UVAN 17-20u

I 20
23 & 28 JANUAR VAN 17-21u
23 JUNI 2020

DENAARDE
INFOSESSIES O20U20 VAN 19-21u
I
20 & 27 JANUAR
N 19-21u
22 JUNI 2020 VA
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Verkorte Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs
Je kan dankzij je bachelordiploma en werkervaring al heel wat vakkennis voorleggen,
die je nu aan anderen wil doorgeven als leerkracht? Dat maakt dit educatieve
graduaat mogelijk. Doorheen een uitdagend en prikkelend traject word je niet
alleen een leerkracht, maar ook opvoeder, begeleider en innovator die enthousiast
met leerlingen, ouders, het schoolteam en externe organisaties werkt. Dankzij dit
graduaat kan je bovendien je carrière in het onderwijs verder uitbouwen.

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.

