BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING ECONOMIE
2016-2017
INFORMATIESESSIES:
Maandag 18 april 2016 van 12u - 13u - lokaal B103
Maandag 18 april 2016 van 19u - 20u30 - lokaal B103
Donderdag 8 september 2016 van 19u - 20u30 - lokaal B101
OPEN LES:
Woensdag 21 september 2016 van 12u30 - 15u30 - lokaal B101
WAT JE ZEKER MOET WETEN?
diploma
Diploma van leraar
studieduur
1 jaar = 60 studiepunten
Deze kunnen gespreid worden over meerdere jaren
aard opleiding
Dagopleiding
werkmethoden
- Opdrachtgestuurde zelfstudie, groepsopdrachten,
probleemgestuurd onderwijs
- Stages

examenspreiding
Semestersysteem, examens na elk semester
toelatingsvoorwaarden
- Masterdiploma Handelswetenschappen, EW, TEW, Handelsingenieur of Handelsingenieur in de beleidsinformatica
- Academisch bachelordiploma Handelswetenschappen,
EW, TEW, Handelsingenieur of Handelsingenieur in de
beleidsinformatica
- Gelijktijdige inschrijving bacheloropleiding en aansluitende
masteropleiding in een van de genoemde studiegebieden

Graag vooraf inschrijven via www.uhasselt.be/specifieke-lerarenopleiding

TROEVEN VAN DE SPECIFIEKE 		
LERARENOPLEIDING
TROEF 1

Specifiek voor economie-onderwijs
De lerarenopleiding is uniek, omdat ze zich specifiek richt op masters in het economische vakgebied. De SLO Economie biedt je
niet zomaar een ‘passe-partout’ opleiding tot leraar. Integendeel,
het is de bedoeling om je voor te bereiden op het functioneren als
een professionele vakleraar economie in de tweede en derde
graad van het secundair onderwijs, én op de bijzondere rol die
leraren met een masterdiploma moeten spelen in het onderwijs.

TROEF 2

Wetenschappelijk onderbouwd, vertrekkend vanuit reële onderwijsvraagstukken
De SLO Economie profileert zich als een academische lerarenopleiding. Er wordt een inhoudelijke diepgang op academisch
niveau nagestreefd. In de theorievakken gaat ruime aandacht
naar een wetenschappelijke benadering van leren en onderwijzen,
evenals naar resultaten van onderwijsonderzoek. De theorie- en
praktijkcomponent zijn met elkaar verweven en bouwen continu
op elkaar voort. De onderwijspraktijk geldt dus steeds als uitgangspunt voor het aanbrengen van nieuwe inzichten.

TROEF 3

Voortrekkers van innovatief onderwijs
In de opleiding stimuleren we je om ook na te denken over innovatieve
onderwijsmethodes. Bijvoorbeeld hoe kan je een minionderneming
succesvol integreren in je klasgebeuren? Daarbij neem je ook je eigen
onderwijs- en opvoedingspraktijk onder de loep.

TROEF 4

Stages op zoveel verschillende manieren
De opleiding dompelt je stapsgewijs onder in de praktijk. Eerst observeer je demonstratielessen, dan maak je enkele lesvoorbereidingen
en daarna geef je enkele lessen aan medestudenten die de rol
van leerlingen spelen. Vervolgens loop je stage in een middelbare
school en maak je kennis met de andere taken van een leerkracht.
Tijdens je schoolstages word je begeleid door een ervaren leerkracht
economie en sta je onder supervisie van je UHasselt-docent.

STUDIEPROGRAMMA
OPLEIDNGSONDERDELEN

STUDIEPUNTEN

Algemeen en vakdidactische startcompetenties

6

Vakdidactiek TEW: actuele thema’s

4

Management van onderwijsleerprocessen

4

Opvoeding en leerlingenbegeleiding

4

Jeugdpsychologie

4

Onderwijsstructuur en –cultuur

4

Onderwijsonderzoek en –ontwerp

6

Initiatie tot de onderwijspraktijk

6

Instapstage

8

Groeistage

8

Doorgroeicompetenties

6

TOTAAL

60

ORGANISATIE
De specifieke lerarenopleiding telt 60 studiepunten. De opleiding
kan in één jaar worden afgerond, als een voltijdse activiteit. Voor
wie de opleiding met beroepsactiviteiten of andere studies wenst
te combineren, is dit zelden een haalbare kaart. Mede daarom
is het ook mogelijk om de opleiding deeltijds te volgen en dus te
spreiden over meer dan één academiejaar.
Er wordt een semestersysteem gevolgd: twee onderwijsperiodes
met examens voor de theorievakken aan het einde van beide
periodes. De onderwijsactiviteiten die binnen campus Diepenbeek plaatsvinden, worden in het eerste semester voornamelijk
georganiseerd op woensdag- en donderdagnamiddag. In het
tweede semester vinden de onderwijsactiviteiten voornamelijk
plaats op donderdagnamiddag.
VOLGTIJDELIJKHEID
De opleiding heeft een aantal regels wat betreft de volgorde waarin de vakken kunnen worden opgenomen. De belangrijkste zijn:
- Laattijdige instap doorbreekt de logica van de opleiding en is
daarom niet mogelijk.
- Initiatie tot de onderwijspraktijk en algemeen en vakdidactische
startcompetenties moeten samen worden gevolgd bij het begin
van de opleiding. Geen enkel ander vak mag deze twee voorafgaan.

PRAKTISCH
TOELATINGSVOORWAARDEN
Overeenkomstig het decreet (artikel 55octies, §3) gelden de volgende toelatingsvoorwaarden:
• houders van een masterdiploma Handelswetenschappen, EW,
TEW, Handelsingenieur of Handelsingenieur in de beleidsinformatica, behaald aan de UHasselt of een andere Vlaamse universiteit,
evenals houders van een masterdiploma Handelswetenschappen
of Bedrijfskunde, behaald aan een Vlaamse hogeschool, worden
toegelaten tot de specifieke lerarenopleiding;
• houders van een academisch bachelordiploma Handelswetenschappen, EW, TEW, Handelsingenieur of Handelsingenieur in
de beleidsinformatica, behaald aan de UHasselt of een andere
Vlaamse universiteit, kunnen een inschrijving nemen in de specifieke lerarenopleiding, samen met een inschrijving voor een
masteropleiding in één van deze studiegebieden;
• studenten die zich gelijktijdig mogen inschrijven voor een bacheloropleiding en een aansluitende masteropleiding in één van
de genoemde studiegebieden, kunnen zich inschrijven voor de
specifieke lerarenopleiding, samen met de inschrijving voor de
masteropleiding.

In ieder geval kan het diploma van leraar pas worden behaald na
het verwerven van het masterdiploma.
Studenten met equivalente buitenlandse diploma’s kunnen worden toegelaten, mits zij voldoen aan de toelatingsvoorwaarden
voor de kennis van het Nederlands.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Het academiejaar van de Lerarenopleiding start op woensdag
21 september.
Op 18 april en 8 september worden informatiesessies georganiseerd waar je bijkomende informatie over de opleiding kan
krijgen. Op 21 september kan je een open les bijwonen.
Het inschrijvingsgeld is hetzelfde als voor de bachelor- en masteropleidingen.

MEER INFO
Meer info over de opleiding
coördinator SLO Economie
prof. dr. Greet Fastré
greet.fastre@uhasselt.be
011 26 86 63
www.uhasselt.be/specifieke-lerarenopleiding
www.facebook.com/lerarenopleiding.uhasselt

Meer info over de inschrijving:
studentenadministratie
Marie-Rose Vleugels
marierose.vleugels@uhasselt.be
011 26 87 38

STADSCAMPUS
Studentenadministratie
Martelarenlaan 42 - BE 3500 Hasselt
011 26 81 00
CAMPUS DIEPENBEEK
Agoralaan Gebouw D - BE 3590 Diepenbeek
011 26 81 00
www.uhasselt.be/studentenadministratie
www.uhasselt.be/studiebegeleiding

