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MODELTRAJECTEN VERKORTE EDUCATIEVE MASTEROPLEIDINGEN 

De modeltrajecten van de verkorte educatieve masteropleidingen voor het academiejaar 2021-2022 staan in dit document weergegeven. 

Het opleidingsprogramma in de modeltrajecten is gespreid over één, anderhalf of twee academiejaren. 

1. Modeltraject 60 studiepunten – 1 jaar 

2. Modeltraject 60 studiepunten – 1,5 jaar 

3. Modeltraject 60 studiepunten – 2 jaar 

4. Modeltraject 60 studiepunten – 3 jaar 

Neem contact op met de studieloopbaanbegeleider (michiel.vandenbempt@uhasselt.be) voor een aangepast individueel traject. 
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1. Modeltraject 60 studiepunten – 1 jaar 

In dit modeltraject neem je 30 studiepunten per semester op. Dit komt overeen met een gemiddelde studiebelasting van 40u/week. 

 

SEMESTER 1 SEMESTER 2 

PD: Leren en ontwikkeling  6SP PD: Diversiteit en talenten 4SP 

PD: Innovatie en co-creatie  6SP Verdieping in de praktijk 9SP 

Kennismaking met de praktijk 6SP Profilering in de praktijk 5SP 

Vakdidactiek basis (1) 6SP Vakdidactiek verdieping (2) 3SP 

Creatief project 3SP Keuze-opleidingsonderdeel (3) 3SP 

Masterproef  3SP Masterproef  6SP 

 30SP  30SP 

 

 

 

(1) Vakdidactiek economie basis óf vakdidactiek gezondheidswetenschappen óf vakdidactiek ontwerpwetenschappen óf vakdidactiek 

wetenschappen en technologie. 

(2) Vakdidactiek economie verdieping óf vakdidactiek medische wetenschappen óf vakdidactiek verpleegwetenschappen óf 

vakdidactiek architectuur óf vakdidactiek biologie óf vakdidactiek chemie óf vakdidactiek fysica óf vakdidactiek informatica óf 

vakdidactiek wiskunde óf vakdidactiek bio-engineering óf vakdidactiek engineering en technologie. 

(3) PD: actuele thema’s of een tweede vakdidactiek verdieping met keuze uit (2) of vakdidactiek ontwerp. 
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2. Modeltraject 60 studiepunten – 1,5 jaar 

In dit modeltraject neem je gemiddeld 20 studiepunten per semester op. Dit komt overeen met een gemiddelde studiebelasting van 

27u/week. 

 

SEMESTER 1 (JAAR 1) SEMESTER 2 (JAAR 1) SEMESTER 3 (JAAR 2) 

PD: Leren en ontwikkeling 6SP PD: Diversiteit en talenten 4SP PD: Innovatie en co-creatie 6SP 

Kennismaking met de praktijk 6SP Vakdidactiek verdieping (2) 3SP Verdieping in de praktijk 9SP 

Vakdidactiek basis (1) 6SP Keuze-opleidingsonderdeel (3) 3SP Profilering in de praktijk 5SP 

Masterproef  3SP  Creatief project 3SP   

  Masterproef  6SP   

 21SP  19SP  20SP 

 

 

(1) Vakdidactiek economie basis óf vakdidactiek gezondheidswetenschappen óf vakdidactiek ontwerpwetenschappen óf vakdidactiek 

wetenschappen en technologie. 

(2) Vakdidactiek economie verdieping óf vakdidactiek medische wetenschappen óf vakdidactiek verpleegwetenschappen óf 

vakdidactiek architectuur óf vakdidactiek biologie óf vakdidactiek chemie óf vakdidactiek fysica óf vakdidactiek informatica óf 

vakdidactiek wiskunde óf vakdidactiek bio-engineering óf vakdidactiek engineering en technologie. 

(3) PD: actuele thema’s of een tweede vakdidactiek verdieping met keuze uit (2) of vakdidactiek ontwerp. 
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3. Modeltraject 60 studiepunten – 2 jaar 

In dit modeltraject neem je gemiddeld 15 studiepunten per semester op. Dit komt overeen met een gemiddelde studiebelasting van 

20u/week. 

 

SEMESTER 1 (JAAR 1) SEMESTER 2 (JAAR 1) 

PD: Leren en ontwikkeling 6SP PD: Diversiteit en talenten 4SP 

Vakdidactiek basis (1) 6SP Kennismaking met de praktijk 6SP 

Creatief project 3SP Vakdidactiek verdieping (2) 3SP 

  Keuze-opleidingsonderdeel (3) 3SP 

 15SP  16SP 
 

SEMESTER 3 (JAAR 2) SEMESTER 4 (JAAR 2) 

PD: Innovatie en co-creatie 6SP Verdieping in de praktijk 9SP 

Profilering in de praktijk 5SP Masterproef 6SP 

Masterproef 3SP   

 14SP  15SP 

 

 

(1) Vakdidactiek economie basis óf vakdidactiek gezondheidswetenschappen óf vakdidactiek ontwerpwetenschappen óf vakdidactiek 

wetenschappen en technologie. 

(2) Vakdidactiek economie verdieping óf vakdidactiek medische wetenschappen óf vakdidactiek verpleegwetenschappen óf 

vakdidactiek architectuur óf vakdidactiek biologie óf vakdidactiek chemie óf vakdidactiek fysica óf vakdidactiek informatica óf 

vakdidactiek wiskunde óf vakdidactiek bio-engineering óf vakdidactiek engineering en technologie. 

(3) PD: actuele thema’s of een tweede vakdidactiek verdieping met keuze uit (2) of vakdidactiek ontwerp. 

 

  



Modeltrajecten verkorte educatieve master UHasselt– academiejaar 2021-2022 
 

4. Modeltraject 60 studiepunten – 3 jaar 

In dit modeltraject neem je gemiddeld 10 studiepunten per semester op. Dit komt overeen met een gemiddelde studiebelasting van 

14u/week. 

 

SEMESTER 1 (JAAR 1) SEMESTER 2 (JAAR 1) 

PD: Leren en ontwikkeling 6SP PD: Diversiteit en talenten 4SP 

Vakdidactiek basis (1) 6SP Vakdidactiek verdieping (2) 3SP 

  Keuze-opleidingsonderdeel (3) 3SP 

 12SP  10SP 

 

SEMESTER 3 (JAAR 2) SEMESTER 4 (JAAR 2) 

Kennismaking met de praktijk 6SP Verdieping in de praktijk 9SP 

Creatief project 3SP   

    

 9SP  9SP 
 

SEMESTER 5 (JAAR 3) SEMESTER 6 (JAAR 3) 

PD: Innovatie en co-creatie 6SP Profilering in de praktijk 5SP 

Masterproef 3SP Masterproef 6SP 

 9SP  11SP 
 

(1) Vakdidactiek economie basis óf vakdidactiek gezondheidswetenschappen óf vakdidactiek ontwerpwetenschappen óf vakdidactiek 

wetenschappen en technologie. 

(2) Vakdidactiek economie verdieping óf vakdidactiek medische wetenschappen óf vakdidactiek verpleegwetenschappen óf 

vakdidactiek architectuur óf vakdidactiek biologie óf vakdidactiek chemie óf vakdidactiek fysica óf vakdidactiek informatica óf 

vakdidactiek wiskunde óf vakdidactiek bio-engineering óf vakdidactiek engineering en technologie. 

(3) PD: actuele thema’s of een tweede vakdidactiek verdieping met keuze uit (2) of vakdidactiek ontwerp. 

 


