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Dankzij je basisdiploma of je ervaring, ben je een inhoudelijk expert. Nu wil je ook anderen enthousiasmeren voor jouw
vakgebied en de stap naar het onderwijs zetten. Je wordt lesgever, opvoeder en begeleider, innovator en onderzoeker,
creatieve organisator en cultuurparticipant. Je werkt samen met leerlingen, ouders, een schoolteam en externe
organisaties. Een veelzijdige en fijne uitdaging!
Je beschikt over een diploma secundair of hoger onderwijs of je hebt een aantal jaren beroepservaring en het kriebelt
om les te geven? Je geeft al les, maar je mist theoretische achtergronden én/of het juiste diploma om je carrière in het
onderwijs verder uit te bouwen? Dan ben je bij Howest-IVO Brugge aan het juiste adres.

Waar kom je terecht?

Troeven

Secundaire scholen, volwassenen- en
tweedekansonderwijs zijn enkele van de vele opties.
Wil je weten welke vakken je mag geven, neem dan een
kijkje op de site van het departement onderwijs
www.ond.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/

Dankzij een grote flexibiliteit kan deze opleiding
gecombineerd worden met werken en gezin. Zo beslis
je zelf over de opleidingsduur, het instapmoment, het
lesmoment en het soort onderwijs (gecombineerd
contactonderwijs of afstandsonderwijs).

Tip: vereenvoudig of versnel je opleiding door
vrijstellingen dankzij eerder verworven diploma’s,
getuigschriften of ervaring. Vergroot je kansen op
de arbeidsmarkt door via afstandsonderwijs op één
jaar tijd lesbevoegdheid te behalen voor een extra
onderwijsvak.

Meer info:
lerarenopleiding@ivobrugge.be
www.howest.be
www.ivobrugge.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 reguliere traject (4 semesters)
•
Het éénjarige traject (2 semesters)
•
Een gepersonaliseerd traject
•
Het traject leraar-in-opleiding (LIO-traject)
•
Een traject zonder diploma secundair onderwijs
In deze tabel vind je het reguliere of aanbevolen traject.

THEORIE

PRAKTIJK

STAGE

SEM 2
SEM 3

/ Begeleiding
/ Onderwijs en maatschappij

/ Didactische competentie praktijkinitiatie

/ Communicatie en overleg

/ Didactische competentie oefenlessen

SEM 4

/ Psychopedagogische competentie

PRAKTIJK / Het lesgeven aanleren en inoefenen in sessies met mede-cursisten.
STAGE / Les volgen en geven in een school van eigen keuze.
Dit vak kan gevolgd worden in afstandsonderwijs.

Voor al onze opleidingen en info: howest.be en ivobrugge.be

/ Vakdidactische studie (= observatiestage)

/ Vakdidactische stage (= hoofdstage)

Programma onder voorbehoud

SEM 1

/ Didactische competentie algemeen
/ Klasmanagement
/ Leraar en verantwoordelijkheden

