
Word jij de leraar van morgen?

Educatieve masteropleidingen

Start semester 2 (maandag 14 februari 2022)



Infosessie

1. Wat is een educatieve master?

2. Inhoud en opleidingsprogramma @UHasselt

3. Welke vakken mag ik geven - vakdidactiek

4. Een traject op maat van élke student

5. Tot slot

Van harte 

welkom!



1. Wat is een educatieve master?



Wat is een educatieve master?

Lerarenopleiding én meer!

▪ Leraar 2de en 3de graad secundair onderwijs

▪ Leraar volwassenenonderwijs, DKO…

▪ Docent hoger onderwijs

▪ Bedrijfsopleidingen en -trainingen

én

▪ Expertise en jobs in specifieke vakgebied

▪ …

Bestaat uit twee componenten

Lerarencomponent

expertise in leraarschap

Domeincomponent

expertise in jouw vakgebied

+



Wat is een educatieve master?

Voor wie?

Rechtstreeks na academische bachelor

Volledig traject educatieve master – 90 of 120 studiepunten

Na masterdiploma

Verkort traject educatieve master – 60 studiepunten

Lerarencomponent Domeincomponent

Lerarencomponent

+



2. Het aanbod en opleidingsprogramma 
aan UHasselt



Educatieve masters @ UHasselt

In vier domeinen

Educatieve master in de Volledig traject Verkort traject

Economie 90 SP 60 SP

Gezondheidswetenschappen 120 SP 60 SP

Ontwerpwetenschappen 120 SP 60 SP

Wetenschappen en technologie

Afstudeerrichting (AR) Wetenschappen

AR Engineering en technologie

120 SP 60 SP

Toelatingsvoorwaarden

tot elke educatieve master 

vind je in de brochure (p. 14).



Opleidingsprogramma

Profiel UHasselt-leraar

Teach as you preach!
Student-gericht, activerend onderwijs gebaseerd op authentieke taken met oog voor 

wetenschappelijke diepgang en praktijkrelevantie



Opleidingsprogramma

Verkort traject – 60 studiepunten - lerarencomponent

Verplichte 

opleidingsonderdelen

SP

PD: Leren en ontwikkeling 6

PD: Diversiteit en talenten 4

PD: Innovatie en co-creatie 6

Vakdidactiek basis* 6

Vakdidactiek verdieping* 3

Kennismaking met de praktijk 6

Verdieping in de praktijk 9

Profilering in de praktijk 5

Creatief project (praktijk) 3

Masterproef 9

Keuze opleidingsonderdelen 

(voor 3 SP te kiezen)

SP

Tweede vakdidactiek verdieping* 3

PD: actuele thema’s 3

* De vakdidactieken zijn specifiek voor elke educatieve master

PD = Pedagogiek & Didactiek

4 x PRAKTIJK-stages

Masterproef in onderwijs

1 of 2 vakdidactieken



Opleidingsprogramma

Verkort traject – 60 studiepunten - lerarencomponent

Verplichte 

opleidingsonderdelen

SP

PD: Leren en ontwikkeling 6

PD: Diversiteit en talenten 4

PD: Innovatie en co-creatie 6

Vakdidactiek basis* 6

Vakdidactiek verdieping* 3

Kennismaking met de praktijk 6

Verdieping in de praktijk 9

Profilering in de praktijk 5

Creatief project (praktijk) 3

Masterproef 9

Keuze opleidingsonderdelen 

(voor 3 SP te kiezen)

SP

Tweede vakdidactiek verdieping* 3

PD: actuele thema’s 3

* De vakdidactieken zijn specifiek voor elke educatieve master

Opleidingsonderdelen start semester 2



Opleidingsprogramma - stage

▪ Eerst oefenlessen in vakdidactiek, daarna pas stage

▪ Drie stagevakken

▪ Naast stagelessen ook verrijkingsopdrachten

▪ Geen stageweken, je bepaalt zelf in samenspraak met de 
stageschool wanneer je stage doet

▪ Combinatie van aangereikte stageschool en zelf een 
stageschool kiezen

▪ Stage in verschillende contexten

Kennismaking Verdieping Profilering

# stagelessen 8 22 10



3. Welke vakken mag ik geven als 
leerkracht?



Opleidingsprogramma

Vakdidactieken @ UHasselt

▪ Biologie

▪ Chemie

▪ Fysica

▪ Informatica

▪ Wiskunde

▪ Engineering en technologie

▪ Bio-engineering

▪ Medische wetenschappen

▪ Verpleegwetenschappen

▪ Architectuur

▪ Ontwerp

▪ Economie

= Bekwaamheidsbewijzen



Vakdidactiek – toelatingsvoorwaarden

Welke vakdidactiek mag je volgen?

Toelating tot een vakdidactiek op één van volgende manieren:

▪ Juiste vooropleiding

▪ Op dossier:

30 studiepunten specifieke domeinkennis

Voorbeeld
Bachelor/master BMW
▪ toelating vakdidactiek medische wetenschappen, biologie, chemie

▪ geen toelating vakdidactiek fysica, economie,…

Voorbeeld
Bachelor/master handelsingenieur
▪ toelating vakdidactiek economie, wiskunde

▪ geen toelating vakdidactiek informatica, architectuur



Vakdidactiek – bekwaamheidsbewijzen

Welke vakken mag je geven?

Bekwaamheidsbewijzen gekoppeld aan vakdidactiek

Vereist

“VE”

Voldoende 
geacht

“VO”

Andere

Jij bent EXPERT in je vakgebied!
Toegang op basis van expertise in vooropleiding

Jij bent bekwaam om verschillende vakken te geven

Zie https://data-onderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/



Vakdidactiek – bekwaamheidsbewijzen

Welke vakken mag je geven?

VE is erg strikt: Jij bent EXPERT in je vakgebied

Voorbeeld
Vakdidactiek economie

▪ Economie
▪ Boekhouden

▪ Kantoortechnieken
▪ ...

Voorbeeld
Vakdidactiek fysica

▪ Fysica 

▪ Natuurwetenschappen
▪ Wetenschappelijk werk
▪ …

Voorbeeld
Vakdidactiek architectuur

▪ Architectuurtekenen 
▪ Architecturale vorming
▪ Plastische opvoeding
▪ …



Vakdidactiek – bekwaamheidsbewijzen

Welke vakken mag je geven?

VO is erg breed: Jij bent bekwaam

▪ Elke Educatieve master heeft VO voor

biologie, economie, geschiedenis, wiskunde, Frans…

▪ Directie beoordeelt:

verwante opleiding, gevolgde vakdidactiek…

Makkelijk om voltijds aan de slag te gaan



4. Opleiding op maat van elke student



Organisatie 
Combineren met werk, gezin… Dat kan!

▪ 60 SP in 1 jaar of spreiden over meerdere academiejaren
zie document ‘modeltrajecten-verkorte-em-21-22_startsem2’

▪ Vooral contact in avondonderwijs

zie document ‘lessenrooster weekoverzicht’

▪ Keuze tussen contact- en flex-onderwijs per opleidingsonderdeel
▪ Contact: lessenrooster, op de campus of via live-online sessies

▪ Flex: vooral zelfstudie, eigen tempo; Let op! minimale verplichte 
momenten, semestersysteem

= flexibele keuze, hoeft niet geregistreerd te worden

Dag Extra info Tijdslot 1 Tijdslot 2

Maandag 18u-19u45 20u-21u45

Woensdag (16u-17u30) 18u-19u45 20u-21u45

Verkort traject



Organisatie 

Dag Extra info Tijdslot 1 Tijdslot 2

Maandag 18u-19u45 20u-21u45

Woensdag (16u-17u30) 18u-19u45 20u-21u45

Verkort traject

Dag Uur Opleidingsonderdelen semester 2

Maandag 20u – 21u45 PD: Actuele thema’s 

Woensdag (16u – 17u30)

18u – 19u45

20u – 21u45 

(Creatief project) 

PD: Leren en ontwikkeling (Flex)

PD: Diversiteit en talenten 



Extra weetjes voor werkende studenten

▪ Vlaams opleidingsverlof (VOV)
https://www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof

▪ VDAB-contract 
https://www.vdab.be/opleidingen/erkende-studies/onderwijs

▪ LIO (Leraar In Opleiding)



LIO = leraar in opleiding

▪ Reeds tewerkstelling als leraar, hoewel je nog geen 
educatieve master of diploma leraar hebt

▪ Lesuren valoriseren als stage

▪ Begeleiding door school en UHasselt

▪ Voorwaarden aan verbonden, het is een gunst!

LIO-coördinator: anja.beckers@uhasselt.be



Tot slot…



Educatieve master @ UHasselt?

1 Je hebt expertise in je vakgebied én als leraar

2 Je doet diverse praktijkervaringen op vanaf de eerste dag

3 Je zet krachtige leerprocessen op gericht op talenten van lerenden

4 Je bent een voortrekker van innovatief onderwijs

5 Je werkt samen met lerenden, groepen, collega’s en partners

6 Je hebt impact op het onderwijs en de maatschappij van morgen



Word jij de leraar van morgen?



Inschrijving

Voorinschrijving

Indien je nog geen UHasselt-student bent geweest

Definitieve inschrijving (fysiek of online)

Maak je afspraak via: https://www.uhasselt.be/inschrijven

Pas na inschrijving…

TOEGANG tot leerplatform Blackboard en studietraject

STARTDATUM van lessen sem 2
14 februari 2022



Informatie

Documenten via webpagina

▪ Brochures

▪ Modeltrajecten verkorte master

▪ Lessenrooster weekoverzicht

▪ FAQ

Mail
Algemeen lotte.boosten@uhasselt.be – 011 26 87 23

Studietraject michiel.vandenbempt@uhasselt.be


