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WIE BEN JIJ?

WAT WIL JE LEREN?
BLZ. 05
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Ben je geboeid door de leefwereld van jongeren?
Wil je hen als enthousiaste leraar of begeleider
inwijden in jouw vakgebied? Ga dan voor Bachelor
in het onderwijs: secundair onderwijs.

Je kiest twee onderwijsvakken die je op het lijf
zijn geschreven. Je verdiept je in de inhoud ervan
en ontdekt in de praktijk hoe je de leerstof het
beste kan overbrengen. Daarnaast leer je jongeren
te begeleiden in hun persoonlijke groei- en
ontwikkelingsproces.

WAT WIL JE WORDEN?
BLZ. 22

WAARVOOR KIES JE?

De meeste afgestudeerden vinden hun weg als
leraar in een secundaire school, maar je kan ook
terecht in het volwassenenonderwijs, in de sport- en
vrijetijdssector, in organisaties en bedrijven.

UNIEKE VAKKENCOMBINATIES
We bieden 25 onderwijsvakken aan, samen goed voor
217 combinaties. - BLZ. 08

FOCUS OP PRAKTIJK
Tijdens de stageweken groei je als leerkracht of
begeleider. Je loopt ook stage buiten het onderwijs. BLZ. 07

TRAJECT OP MAAT
Er leiden vele wegen naar dit diploma. Wil je je studie
combineren met werk of gezin? Heb je al een hoger
onderwijsdiploma? Ben je topsporter? Wij bieden je
een traject op maat. - BLZ. 13
Bachelor in het onderwijs:
secundair onderwijs 2018-2019
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BACHELOR

SECUNDAIR ONDERWIJS
1487
STUDENTEN
IN DE OPLEIDING

115
STUDENTEN
IN BEGELEID
AFSTANDSONDERWIJS

102
STUDENTEN
IN EEN VERKORT
TRAJECT

149
DOCENTEN

23%

33%

75%

92%

LOOPT STAGE IN HET
BUITENLAND OF
STUDEERT ER*

STUDEERT VERDER
NA HET
BACHELORDIPLOMA

TREKT OP
BUITENLANDSE
STUDIEREIS

IS ÉÉN JAAR
NA AFSTUDEREN
AAN HET WERK*

*1 tot 4 maanden
4

*van de afgestudeerden
die een job zochten

denk.

doe.

word.

Je verdiept je in twee
onderwijsvakken, maar daar
houdt het niet op. Je leert hoe
jongeren in het leven staan,
welke rol onderwijs daarbij
speelt, hoe je met ouders
communiceert en nog veel
meer.

Vanaf het eerste jaar duik
je in de praktijk. Eerst doe
je ervaring op in een veilige
leercontext op de campus,
daarna volgen langere en
steeds meer verrijkende
stageperiodes.

Je ontwikkelt je tot een
professionele leraar en
begeleider, empathisch en
zelfzeker. Bovendien word je
een wereldburger, met een
brede internationale blik.
Dat laat je toe jongeren te
begeleiden in hun groei tot
volwassenen.

“WE HEBBEN LES IN
KLEINE GROEPEN,
DAARDOOR IS ER VEEL
INTERACTIE TUSSEN
STUDENTEN EN
DOCENTEN. JE WORDT
ECHT PERSOONLIJK
OPGEVOLGD”
Freija, student Bachelor secundair
onderwijs

Bachelor in het onderwijs:
secundair onderwijs 2018-2019
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BACHELOR

SECUNDAIR ONDERWIJS

De opleiding is gebouwd op drie pijlers:
ONDERWIJSVAKKEN

PRAKTIJK

ONDERSTEUNENDE VORMING

–– Vakstudie: je wordt inhoudelijk
expert in de door jou gekozen
vakken.
–– Vakdidactiek: je leert nog
beter les te geven in jouw
domeinen.
–– Vakprojecten: samen met
medestudenten ga je creatief
aan de slag.

Je doet ervaring op in
een school of bij een
stageorganisatie.

Je wordt een goede leraar en
begeleider van jongeren:
–– Hoe communiceer je verbaal
en non-verbaal met jongeren?
–– Hoe pak je vragen rond
zingeving aan?
–– Hoe zet je multimedia in?

BACHELORPROEF
In het derde jaar schrijf je een bachelorproef: een groepswerk gespreid over twee semesters. Samen met
enkele medestudenten buig je je over onderwijsgerelateerde vragen en problemen, die jullie diepgaand
onderzoeken. Als kers op de taart stel je het werk voor aan een breed publiek.
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PRAKTIJK
& STAGE

VERKEN
DE WERELD

EERSTE JAAR
Onder begeleiding van een vakdocent geef je op
de campus les aan medestudenten. Studenten
lichamelijke opvoeding doen ervaring op in het
basisonderwijs. Wie bewegingsrecreatie kiest, loopt
stage in verschillende externe organisaties.
TWEEDE JAAR
Na een ingroeiweek in je stageschool krijg je
nog één week begeleiding van je vakdocenten.
Daarna is het aan jou om twee weken lang les te
geven, ongeveer twaalf uur per onderwijsvak.
Studenten bewegingsrecreatie trekken naar een
fitnesscentrum of sportclub.
DERDE JAAR
Je loopt acht weken stage in een secundaire
school. Zo word je helemaal ondergedompeld
in het dagelijkse leven van een leerkracht. Voor
bewegingsrecreatie en project kunstvakken loop je
stage in externe organisaties.
Daarnaast doe je twee weken stage bij een
specifieke doelgroep zoals het buitengewoon
onderwijs, het inclusief onderwijs of het
onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers.
Tot slot vul je vier weken stage vrij in, op basis
van je interesses en talenten. Twee weken in een
context die je zelf kiest, de andere twee weken
engageer je je binnen een maatschappelijk project.

STUDEREN EN STAGE IN HET
BUITENLAND
Arteveldehogeschool beschikt over
een breed netwerk van internationale
partnerinstellingen waar je een deel
van je studies kan volgen. Afhankelijk
van je vakkencombinatie kan je vier
weken tot drie maanden stage lopen
in het buitenland. Daarnaast staan
er internationale studiereizen op het
programma.
INTERNATIONALISATION@HOME
Ook zonder Gent te verlaten kan je
een internationale ervaring opdoen. Je
geeft les aan inkomende internationale
studenten of je loopt stage in een
interculturele setting door bijvoorbeeld
kinderen met een migratieachtergrond te
begeleiden bij hun huiswerk.

“VIER MAANDEN STAGE
IN NEPAL, WAT EEN
ONVERGETELIJK AVONTUUR”
Laure Vanhaelemeersch, derdejaarsstudent
Bachelor in het onderwijs:
secundair onderwijs 2018-2019
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COMBINATIETABEL

aardrijkskunde
bewegingsrecreatie
bio-esthetiek
biologie
economie
Engels
Frans
fysica
geschiedenis
haartooi
handel-burotica
informatica
islamitische godsdienst
katholieke godsdienst
Latijn
lichamelijke opvoeding
muzikale opvoeding
natuurwetenschappen
Nederlands
project algemene vakken
plastische opvoeding
project kunstvakken
techniek
voeding-verzorging
wiskunde
Deze onderwijsvakken kan je niet volgen via begeleid afstandsonderwijs.
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handelburotica

haartooi

geschiedenis

fysica

Frans

Engels

economie

biologie

bioesthetiek

bewegingsrecreatie

aardrijkskunde

ONDERWIJSVAKKEN

217 combinaties:
profilering via persoonlijke keuzes

wiskunde

voedingverzorging

techniek

project
kunstvakken

plastische
opvoeding

project algemene vakken

Nederlands

natuurwetenschappen

muzikale
opvoeding

lichamelijke
opvoeding

Latijn

katholieke
godsdienst

islamitische
godsdienst

informatica

Tijdens je opleiding kies je 2 onderwijsvakken.
Hier vind je een overzicht van de 217 mogelijke combinaties.

Onder voorbehoud van wijzigingen. De meest recente informatie
vind je altijd op www.arteveldehogeschool.be/bachelor/secundair-onderwijs.

Bachelor in het onderwijs:
secundair onderwijs 2018-2019
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ONDERWIJSVAKKEN
AARDRIJKSKUNDE
Bekijk de wereld door een geografische bril: waarom is wat
waar? Je vertrekt van cartografie en kosmografie en verkent
klimaatkunde, geologie en
geomorfologie. We leggen ook
linken naar landbouw, milieu, industrie, toerisme en welvaart.
HANDEL-BUROTICA
(BEDRIJFSORGANISATIE)
Leer jongeren plannen, structureren, organiseren en taken uitvoeren, en dat zowel didactisch
als technisch. Intussen deel je
ook je opgedane kennis over
softwarepakketten en ondernemen, van verkoop en marketing
tot logistiek, administratie en
boekhouding.
BEWEGINGSRECREATIE
Word begeleider van actieve
vrijetijdsbesteding en promotor van een gezonde levensstijl.
Je leert sportevents te organiseren en maakt kennis met
sporttoerisme. Na een ruime
basisopleiding kies je voor een
specialisatie als begeleider van
aangepaste sport- en bewegingsactiviteiten, natuursporten, personal training of fitness.
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BIO-ESTHETIEK
Heb je aandacht voor het esthetische welzijn van mensen en
wil je die passie delen met jongeren? Ben je ook creatief, handig, sociaal en communicatief?
Dan is bio-esthetiek iets voor
jou. Naast vaardigheidsvakken
gelaats- en lichaamsverzorging
krijg je ook theorie over onder
meer anatomie, chemie ...

ENGELS
Heb je een passie voor de Engelse taal en wil je die delen?
Dan is dit vak iets voor jou. Je
ontwikkelt je taalvaardigheid en
verruimt je kennis van de Angelsaksische landen en cultuur. We
focussen o.a. op woordenschat,
spraakkunst, fonetiek en spelling, maar ook op literatuur en
de actualiteit.

BIOLOGIE
Je ontdekt de bouw van organismen, onderzoekt hun levensprocessen en situeert ze in hun
natuurlijke milieu. Je bent gefascineerd door relaties tussen
organismen en besteedt aandacht aan ecologie. Dankzij een
stevige basis fysica en chemie
kan je ook aan de slag als leraar
natuurwetenschappen.

FRANS
Je hebt een brede interesse
voor de Franse taal en cultuur.
Je verruimt je kennis van
woordenschat, grammatica,
fonetiek, spelling en literatuur.
Je ontwikkelt verder je taalvaardigheid. Terwijl je je enthousiasme deelt met jongeren, snuif je
‘culture à la française’ op.

ECONOMIE
Ontdek en analyseer economische situaties vanuit een creatieve invalshoek. Aan de hand
van de actualiteit verdiep je je
in de mechanismen van de productie-, arbeids- en financiële
markt. Alle aspecten van het ondernemingsleven, de taken van
de overheid en economische
ontwikkeling komen aan bod.

FYSICA
Fysica omringt ons in het dagelijkse leven: mechanica, optica,
vloeistoffen en gassen, warmteleer, elektriciteit ... Om fysische
begrippen te vertalen naar de
leefwereld van jongeren, staan
experimenten centraal. Je krijgt
bovendien een rugzak chemie
en biologie mee, zodat je ook natuurwetenschappen kan geven.

GESCHIEDENIS
Van jagers-voedselverzamelaars tot fabrieksarbeiders, van
de farao’s tot Napoleon: een
geschiedenisleraar neemt jongeren mee op een boeiende reis
doorheen de tijd. Je verdiept je
in de oudste tijden, het oude
Nabije Oosten, de klassieke
oudheid, de middeleeuwen en
de nieuwe tijd en legt heldere
verbanden met vandaag.
VOEDING-VERZORGING
(GEZONDHEIDSOPVOEDING)
Heb je interesse in de theorie
en praktijk achter een gezonde geest en gezond lichaam,
gezonde dagelijkse voeding,
gezonde woon- en leefomgeving en wil je die kennis op een
creatieve manier delen met
leerlingen? Dan is dit onderwijsvak jouw ding.
HAARTOOI
Ben je modebewust, creatief en
handig, sociaal en communicatief vaardig? Heb je aandacht
voor schoonheid en kapsels? Wil
je deze passie als enthousiaste
leraar overbrengen naar
anderen? Ga dan voor het
onderwijsvak haartooi!

INFORMATICA
Een leerkracht informatica is
een creatieve duizendpoot die
houdt van diverse uitdagingen
in de wereld van ICT, informatica en multimedia. Je leert niet
alleen hoe je leerlingen kan
onderdompelen in deze boeiende thema’s, maar ook hoe je
collega-leerkrachten kan ondersteunen. Een gezonde dosis interesse en logisch denkvermogen volstaan om de opleiding
te starten en succesvol af te
ronden.
KATHOLIEKE GODSDIENST
Als leerkracht katholieke godsdienst sta je vanuit een Bijbels-christelijk perspectief stil
bij zin- en geloofsvragen, en dat
met en voor jongeren. Tegelijk
ga je in dialoog met andere
levensbeschouwingen en
scherp je de ethische fijngevoeligheid van je leerlingen
aan. Een uitdagend vak!
ISLAMITISCHE GODSDIENST
Dit vak nodigt jongeren uit om
de inzichten, de wijsheid en
de verlichting van de Koran in
onze 21ste-eeuwse kennismaatschappij te verkennen. Het

opleidingsprogramma vestigt de
aandacht op onderwijs, godsdienst(onderricht) en ontwikkelingen in de wereld en biedt
ruimte voor dialoog met andere
levensbeschouwingen.
LATIJN
Een dode taal springlevend maken voor jongeren van vandaag.
Latijn leren lezen en voortdurend linken leggen met andere
talen, verhalen, culturen. Een
unieke combinatie van creativiteit, taalfeeling en analytisch
denken. Startvoorwaarde is dat
je in het secundair onderwijs al
vier jaar Latijn hebt gevolgd. Tu
quoque?
LICHAMELIJKE OPVOEDING
Een leerkracht LO is een veelzijdige sporter die leerlingen van
het basis- en secundair onderwijs stimuleert tot bewegen.
Je verwerft sporttechnische
vaardigheden en loopt vanaf
het eerste jaar stage. Onder
begeleiding leer je stapsgewijs de juiste keuzes te maken
om sportvaardigheden over te
brengen afgestemd op de leeftijd, doelgroep en leerlingen.

Bachelor in het onderwijs:
secundair onderwijs 2018-2019 11

MUZIKALE OPVOEDING
Het vak muzikale opvoeding
biedt je een volwaardige muziektheoretische en praktische
vorming aan. Je koppelt muziekgeschiedenis aan melodische
en ritmische vaardigheden,
ontdekt allerlei instrumenten
en neemt deel aan concerten,
projecten en een concertreis.
Om muzikale opvoeding te
kunnen volgen, heb je best al
vier jaar notenleer gevolgd.
NATUURWETENSCHAPPEN
Natuurwetenschappen bundelt
biologie, fysica en chemie en
focust dus zowel op de levende
als de niet-levende natuur. De
drie wetenschappen komen
evenwaardig aan bod, en vaak
ga je ook op zoek naar de
inhoudelijke verbanden.
NEDERLANDS
In het onderwijsvak Nederlands
bestudeer je de taal in al haar
facetten, van mondelinge en
schriftelijke taalvaardigheid tot
taalbeschouwing en literatuur.
Je leert hoe je je liefde voor
taal deelt met leerlingen, hoe
je je leerlingen voldoende
taalvaardig maakt voor de
21ste eeuw, maar ook hoe
je voorleest aan allochtone
kinderen en een creatieve
taalworkshop organiseert.
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PROJECT ALGEMENE VAKKEN
(PAV)
PAV is een vak in de eerste
graad van de B-stroom en de
tweede en derde graad van het
beroepssecundair onderwijs.
Het integreert verschillende
algemene vakken en legt het
accent op ervaringsgericht
leren en projectonderwijs. Als
leraar verwerf je vakkennis
geschiedenis, aardrijkskunde,
Nederlands, wiskunde, biologie
en economie en een functionele
basis moderne vreemde talen.
PLASTISCHE OPVOEDING
De leraar plastische opvoeding
laat zijn leerlingen kennismaken
met beeldtaal. Dagelijks worden
we overspoeld door ontelbare
beelden, maar hoe gaan we
daarmee om? En hoe kunnen
we zelf beeldend creëren? Je
leert jongeren creatief denken
én zelf aan de slag gaan,
tegelijk wek je hun interesse
voor beeldende kunst.
PROJECT KUNSTVAKKEN
Wil je jongeren op een actieve
manier prikkelen voor kunst én
cultuur? Misschien schuilt in
jou wel een cultuureducator!
Dan begeleid je jongeren om
creaties te maken, erover te
praten en bevindingen uit te
wisselen. Samen onderzoek je
hoe je cultuur op verschillende
manieren kan begrijpen. We

verkennen de betekenis en
mogelijkheden van beeldende
kunst, woord, muziek, dans,
mode en theater, en we gaan
aan de slag in ateliers om je
talent maximaal in te zetten en
cultuur mee vorm te geven.
TECHNIEK
Gebeten om te weten? Techniek
is overal, van je smartphone
in je jaszak tot het eten op
je bord. Maar hoe leer je
jongeren ermee omgaan in
een hoogtechnologische
wereld? We experimenteren en
onderzoeken, denken na over
de invloed van techniek op
mens, natuur en maatschappij
en ontdekken hoe voorwerpen
precies in elkaar steken. Een
specifieke vooropleiding is niet
nodig.
WISKUNDE
Hou je van logisch redeneren
en het oplossen van
wiskundeproblemen? En wil
je je doorzettingsvermogen,
enthousiasme en creativiteit
inzetten om jongeren wegwijs
te maken in de wondere wereld
van meetkunde, statistieken,
analyse en algebra? Dan ben jij
een geboren leraar wiskunde!

TRAJECTEN

BINNEN DE OPLEIDING
HEB JE EEN DIPLOMA VAN LERAAR OF EEN
GETUIGSCHRIFT PEDAGOGISCHE BEKWAAMHEID?
JA

NEE

Kies 2 onderwijsvakken.
De opleiding duurt 3 jaar.

HEB JE EEN
BACHELOR- OF MASTERDIPLOMA?
JA

blz. 14

Verkort traject 1 onderwijsvak
OF verkort traject
2 onderwijsvakken
NEE

blz. 20

Verkort traject 2 onderwijsvakken

blz. 21
Deze trajecten kunnen gevolgd worden in dagonderwijs of in begeleid afstandsonderwijs.

blz. 19

Specifieke trajecten:
februaritraject, topsporttraject, VDAB-traject
Bachelor in het onderwijs:
secundair onderwijs 2018-2019 13

DAGONDERWIJS

1

E
JAAR

SEMESTER 1

HOE LANG DUURT DE
OPLEIDING?
In voltijds dagonderwijs duurt
de opleiding drie jaar.
HOEVEEL LESUREN HEB JE?
Gemiddeld 25 uur per week.
Maar ook daarbuiten ga je
aan de slag: opdrachten en
oefeningen maken, lessen
voorbereiden, stage lopen ...
Alles samen investeer je
wekelijks ongeveer 40 uur in je
opleiding.
HOE GROOT ZIJN DE
GROEPEN?
Voor algemene vakken zoals
Jongeren & maatschappij krijg
je les in een grote groep in
een aula. Praktisch gerichte
vakken gaan door in kleinere
lesgroepen van ongeveer 20
studenten.

SP*

Algemene didactiek 1

3

Jongeren & maatschappij

3

Onderwijs & maatschappij

3

Communicatieve vorming 1

3

Vakstudie 1 (onderwijsvak 1)

6

Vakstudie 1 (onderwijsvak 2)

6

SEMESTER 2
Algemene didactiek 2

3

Jongeren & welzijn

3

Religie, zingeving & levensbeschouwing 1

3

Communicatieve vorming 2

3

Vakstudie 2 (onderwijsvak 1)

6

Vakstudie 2 (onderwijsvak 2)

6

SEMESTER 1 + 2
Praktijk 1 startstage (onderwijsvak 1)

6

Praktijk 1 startstage (onderwijsvak 2)

6

WIL JE LESBEVOEGDHEID
HALEN IN EEN EXTRA
ONDERWIJSVAK?
Bekijk het verkort traject 1
onderwijsvak op blz. 20.
* SP: studiepunten
Onder voorbehoud van wijzigingen. De meest recente informatie
vind je altijd op www.arteveldehogeschool.be/bachelor/secundaironderwijs.
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2

E
JAAR

SEMESTER 1

SP*

3

E
JAAR

SEMESTER 1

SP*

Communicatieve vorming 3

3

Uitdagingen in het onderwijs

3

Onderzoek en multimedia

3

Religie, zingeving & levensbeschouwing 3

3

Vakstudie 3 (onderwijsvak 1)

6

Vakstudie 5 (onderwijsvak 1)

3

Vakdidactiek (onderwijsvak 1)

3

Vakstudie 5 (onderwijsvak 2)

3

Vakstudie 3 (onderwijsvak 2)

6

Project 2 (onderwijsvak 1)

6

Vakdidactiek (onderwijsvak 2)

3

Project 2 (onderwijsvak 2)

6

Leraar in dialoog

3

SEMESTER 2
Algemene didactiek 3

3

SEMESTER 2

Religie, zingeving & levensbeschouwing 2

3

Praktijk 3 afstudeerstage

Vakstudie 4 (onderwijsvak 1)

3

Praktijk 3 keuzestage

Vakstudie 4 (onderwijsvak 2)

3

SEMESTER 1+2

Project 1 (onderwijsvak 1)

6

Bachelorproef

Project 1 (onderwijsvak 2)

6

18
6

9

SEMESTER 1+2
Praktijk 2 doorgroeistage (onderwijsvak 1)

6

Praktijk 2 doorgroeistage (onderwijsvak 2)

6

Bachelor in het onderwijs:
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BEGELEID
AFSTANDSONDERWIJS

1

E
JAAR

SEMESTER 1

SP*

Algemene didactiek 1

3

COMBINEER JE JE OPLEIDING
MET WERK EN/OF EEN GEZIN?
OF WIL JE OM EEN ANDERE
REDEN FLEXIBEL STUDEREN?
Behaal je diploma dan via
begeleid afstandsonderwijs.

Jongeren & maatschappij

3

Onderwijs & maatschappij

3

Communicatieve vorming 1

3

Vakstudie 1 (onderwijsvak 1)

6

Vakstudie 1 (onderwijsvak 2)

6

HOE LANG DUURT DE
OPLEIDING?
Het modeltraject duurt vier
jaar: 48 studiepunten in de
eerste twee jaren en 42
studiepunten in het derde en
vierde jaar. In samenspraak
met je trajectbeheerder kan je
de opleiding over een langere
periode spreiden.

SEMESTER 2
Algemene didactiek 2

3

Jongeren & welzijn

3

Religie, zingeving & levensbeschouwing 1

3

Communicatieve vorming 2

3

Vakstudie 2 (onderwijsvak 2)

6

Vakstudie 2 (onderwijsvak 2)

6

WELKE ONDERWIJSVAKKEN?
Raadpleeg de combinatietabel
op blz. 08 om te zien welke
vakkencombinaties je
kan volgen via begeleid
afstandsonderwijs.

* SP: studiepunten
Onder voorbehoud van wijzigingen. De meest recente informatie
vind je altijd op www.arteveldehogeschool.be/bachelor/secundaironderwijs.
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2

E
JAAR

HOEVEEL LESUREN HEB JE?
Doorheen de volledige
opleiding verwerk je de leerstof
zelf, met digitale begeleiding
via de leeromgeving, mail
en fora. Daarnaast zijn er 3
tot 12 terugkommomenten
voorzien, waarbij je face-to-face
vaardigheden kan verwerven en
demonstreren. Die momenten
worden op een weekavond
georganiseerd.

SEMESTER 1

SP*

Communicatieve vorming 3

3

Onderzoek en multimedia

3

Vakstudie 3 (onderwijsvak 1)

6

Vakstudie 3 (onderwijsvak 2)

6

SEMESTER 2
Vakstudie 4 (onderwijsvak 1)

3

Vakstudie 4 (onderwijsvak 2)

3

Project 1 (onderwijsvak 1)

6

Project 1 (onderwijsvak 2)

6

SEMESTER 1+2
Praktijk 1 startstage (onderwijsvak 1)

6

Praktijk 1 startstage (onderwijsvak 2)

6

Bachelor in het onderwijs:
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BEGELEID
AFSTANDSONDERWIJS

3

E
JAAR
SEMESTER 1

KAN IEDEREEN ZICH
INSCHRIJVEN?
Ja, na een intakegesprek met
de trajectbeheerder. Je kan je
hiervoor aanmelden op onze
website. We gaan ook samen na
of je recht hebt op vrijstellingen.

SP*

Vakdidactiek (onderwijsvak 1)

3

Vakdidactiek (onderwijsvak 2)

3

Vakstudie 5 (onderwijsvak 1)

3

Vakstudie 5 (onderwijsvak 2)

3

Project 2 (onderwijsvak 1)

6

Project 2 (onderwijsvak 2)

6

SEMESTER 2

4
WIL JE LESBEVOEGDHEID
HALEN IN EEN EXTRA
ONDERWIJSVAK?
Bekijk het verkort traject 1
onderwijsvak op blz. 20.

Algemene didactiek 3

3

Religie, zingeving & levensbeschouwing 2

3

Praktijk 2 doorgroeistage (onderwijsvak 1)

6

Praktijk 2 doorgroeistage (onderwijsvak 2)

6

E
JAAR
SEMESTER 1
Religie, zingeving en levensbeschouwing 3

3

Uitdagingen in het onderwijs

3

Leraar in dialoog

3

SEMESTER 1+2
Bachelorproef
Praktijk afstudeerstage
Praktijk keuzestage

18

SP*

9
18
6

SPECIFIEKE TRAJECTEN

IN DAGONDERWIJS

FEBRUARITRAJECT
Je kan de opleiding Bachelor in het
onderwijs: secundair onderwijs
ook starten in februari, bij de
start van het tweede semester.
Je studie duurt dan minstens 3,5
jaar (7 semesters).
TOPSPORTTRAJECT
Arteveldehogeschool werkt
samen met Sport Vlaanderen,
zodat je als topsporter je
diploma op ongeveer 6 jaar kan
halen, met begeleiding van een
topsportcoach.
WERKZOEKENDENTRAJECT
VOOR KNELPUNTBEROEPEN
Ben je werkzoekend, dan kan
je mits bepaalde voorwaarden
de opleiding gratis volgen via
de VDAB. Je moet dan wel twee
knelpuntvakken kiezen. Je
eerste onderwijsvak moet dus
Nederlands, Frans of wiskunde
zijn. Als tweede vak mag je ook
opteren voor informatica, biologie,
fysica of techniek.

Bachelor in het onderwijs:
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VERKORT TRAJECT:
1 ONDERWIJSVAK
in dagonderwijs of begeleid
afstandsonderwijs
OP TE NEMEN TRAJECT
VAK

SP*

HEB JE AL EEN VAN DE
VOLGENDE DIPLOMA’S?
–– bachelor in het onderwijs:
secundair onderwijs
–– bachelor in het onderwijs:
lager onderwijs
–– bachelor in het onderwijs:
kleuteronderwijs
–– een bachelor- of
masterdiploma gecombineerd
met een getuigschrift van
pedagogische bekwaamheid

Vakstudie 1

6

Vakdidactiek studieomvangvermindering

3

Vakstudie 2

6

Vakstudie 3

6

Vakdidactiek

3

Vakstudie 4

3

Project 1

6

Vakstudie 5

3

Project 2

6

Dan word je vrijgesteld van de
meeste opleidingsonderdelen
ondersteunende vorming en
gedeeltelijk vrijgesteld van
praktijk.

Praktijk studieomvangvermindering

6

Religie, zingeving en levensbeschouwing 3***

3

HOE LANG DUURT JE
VERKORTE TRAJECT DAN?
–– minstens 1 jaar
–– 2 jaar als je kiest voor een
praktijkgericht onderwijsvak**
–– minstens 2 jaar als je
kiest voor begeleid
afstandsonderwijs
–– spreiding over een langere
periode is mogelijk

* SP: studiepunten
** bewegingsrecreatie, bio-esthetiek, haartooi, lichamelijke opvoeding,
muzikale opvoeding, plastische opvoeding en voeding-verzorging. Meer
info vind je op onze website.
*** vrijstelling mogelijk als je een credit kan voorleggen.
Onder voorbehoud van wijzigingen. De meest recente informatie
vind je altijd op www.arteveldehogeschool.be/bachelor/secundaironderwijs.

20

VERKORT TRAJECT
2 ONDERWIJSVAKKEN
in dagonderwijs of begeleid
afstandsonderwijs
OP TE NEMEN TRAJECT
VAK
HEB JE EEN DIPLOMA
VAN LERAAR OF
EEN GETUIGSCHRIFT
VAN PEDAGOGISCHE
BEKWAAMHEID, MAAR
GEEN BACHELOR- OF
MASTERDIPLOMA?
Ook dan word je
vrijgesteld van de meeste
opleidingsonderdelen
ondersteunende vorming en
gedeeltelijk vrijgesteld van
praktijk.
HOE LANG DUURT JE
VERKORTE TRAJECT DAN?
–– minstens 2 jaar
–– 3 jaar als een van je gekozen
vakken een praktijkgericht
onderwijsvak** is
–– 3 jaar als je kiest voor
begeleid afstandsonderwijs
–– spreiding over een langere
periode is mogelijk

SP*

Vakstudie 1 (onderwijsvak 1)

6

Vakstudie 1 (onderwijsvak 2)

6

Vakdidactiek studieomvangvermindering (vak 1)

3

Vakdidactiek studieomvangvermindering (vak 2)

3

Vakstudie 2 (onderwijsvak 1)

6

Vakstudie 2 (onderwijsvak 2)

6

Vakstudie 3 (onderwijsvak 1)

6

Vakstudie 3 (onderwijsvak 2)

6

Vakdidactiek (onderwijsvak 1)

3

Vakdidactiek (onderwijsvak 2)

3

Onderzoek en multimedia***

3

Vakstudie 4 (onderwijsvak 1)

3

Vakstudie 4 (onderwijsvak 2)

3

Project 1 (onderwijsvak 1)

6

Project 1 (onderwijsvak 2)

6

Vakstudie 5 (onderwijsvak 1)

3

Vakstudie 5 (onderwijsvak 2)

3

Project 2 (onderwijsvak 1)

6

Project 2 (onderwijsvak 2)

6

Praktijk studieomvangvermindering (vak 1)

6

Praktijk studieomvangvermindering (vak 2)

6

Religie, zingeving en levensbeschouwing 3***

6

Bachelorproef***

9

Bachelor in het onderwijs:
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NA JE

DIPLOMA
VEEL OPTIES
Je diploma op zak?
Dan kan je allerlei richtingen uit.
Leraar
Je geeft les in de eerste en tweede graad van het
secundair onderwijs, voor sommige vakken ook in
de derde en vierde graad.
Ook de deuren van het volwassenenonderwijs,
tweedekansonderwijs, de ziekenhuisschool ...
staan voor je open.

GOEDE KANSEN
OP WERK

92%
van de afgestudeerden
die een job zochten, is
na 1 jaar aan het werk*.

OPLEIDING TOT
TOEKOMSTIG
KNELPUNTBEROEP:
ER WORDT DE KOMENDE
JAREN EEN TEKORT
AAN LEERKRACHTEN
VERWACHT

*bron: VDAB-Schoolverlatersrapport 2017
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Andere opties
Wie liever begeleider wordt, kan terecht
in een internaat. Of je kan gaan voor een
administratieve of coördinerende job.
Daarnaast kan je terecht in bedrijven, bij
educatieve diensten en in de sport- en
vrijetijdssector. Een eigen zaak starten hoort
eveneens tot de mogelijkheden.

MEER INFO?
www.arteveldehogeschool.be/opleidingen
www.ugent.be/studiekiezer
www.onderwijskiezer.be
www.hogeronderwijsregister.be

VERDER STUDEREN
33% van onze studenten
studeert verder.
Bachelor
Je kan lesbevoegdheid krijgen
in een derde onderwijsvak
dankzij een verkort traject aan
Arteveldehogeschool. Of haal
een tweede professioneel
bachelordiploma, zoals Sociaal
werk.

Bachelor-na-bachelor,
postgraduaat, bijscholing
Verdiep je kennis,
bijvoorbeeld met de
Banaba creatieve
therapie, buitengewoon
onderwijs, zorgverbreding
en remediërend leren of
schoolontwikkeling. Of
ga voor het postgraduaat
Intercultureel werken en
coachen.

Master
Via een schakelprogramma
kan je doorstromen naar
een masteropleiding
aan Universiteit Gent,
bijvoorbeeld Master
in de pedagogische
wetenschappen.

VLOT SCHAKELEN
BINNEN DE
ASSOCIATIE UGENT
Arteveldehogeschool
behoort tot de Associatie
Universiteit Gent.
De studieprogramma’s van
de partnerinstellingen zijn
op elkaar afgestemd, zodat
je overal vlot kan verder
studeren.
Bachelor in het onderwijs:
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BINNEN OF BUITEN

DE LIJNEN
Ik geef Frans in de eerste en tweede graad van het
secundair onderwijs. En ja, ik sta heel graag voor
de klas. Door mijn ervaring bij de scouts en de vele
vakantiekampen die ik mee heb begeleid, wist ik al lang
dat ik met jongeren wilde werken.

Nona Van de Velde I 22 jaar I
leerkracht Frans
en plastische opvoeding

“DE
HOOGTEPUNTEN
VAN MIJN
OPLEIDING?
MIJN ERASMUS
IN LILLE EN DE
STUDIEREIZEN
NAAR PARIJS EN
VENETIË”

HEEL VEEL COMBINATIES
Aan Arteveldehogeschool zijn de combinaties van
onderwijsvakken bijna eindeloos. Daardoor kan je vakken
kiezen die je écht liggen. Zelf ging ik voor mijn twee
passies: Frans en plastische opvoeding. Ik vond het heel
fijn om tijdens de opleiding intens samen te werken
met medestudenten en docenten. Zeker bij plastische
opvoeding ontstaat er een nauwe band door de vele
projecten. Ook bij mijn docenten Frans kon ik terecht als
ik ergens mee zat.
PLANNEN EN ORGANISEREN
De hoogtepunten van mijn opleiding? Mijn buitenlandse
ervaringen! Ik ging op Erasmus in Lille en we deden
studiereizen naar Venetië en Parijs. Dat waren
fantastische uitstappen en inspirerende voorbeelden
voor als ik zelf ooit een gelijkaardige reis moet plannen.
Trouwens, naast het vakinhoudelijke is organiseren en
plannen het belangrijkste wat ik geleerd heb in mijn
opleiding.
Nona Van de Velde
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Wat wil je doen na je diploma?
Maak je een logische keuze of kleur je
liever buiten de lijntjes?

Het is een misverstand dat je met een lerarendiploma
enkel in het onderwijs terechtkan. Daar ben ik het
levende bewijs van. Na mijn opleiding heb ik bewust
gekozen om mijn ambities in een andere sector waar te
maken. Ik werk bij een IT-bedrijf dat in volle groei is. Na
een start op de salesafdeling heb ik me opgewerkt tot
business growth manager. Dat betekent dat ik met heel
uiteenlopende dingen bezig ben: werving en selectie,
projecten opzetten en begeleiden, klanten ondersteunen,
zowel technisch als qua sales, nieuwe collega’s opleiden
enzovoort.
STAGE IN DE VS
Ondanks mijn atypische beroepskeuze, gebruik ik nog
heel wat zaken die ik geleerd heb tijdens mijn opleiding
tot leraar economie en Engels. Zo is een economische
achtergrond natuurlijk een pluspunt in het bedrijfsleven.
Mijn kennis van het Engels is destijds enorm gegroeid
dankzij een stage in de Verenigde Staten, daar pluk ik nog
dagelijks de vruchten van. En al mijn skills rond lesgeven
– van voorbereiding tot coaching – komen heel erg van pas
wanneer ik mensen opleid.

Bram Kuppens I 29 jaar I
business growth manager

“DAT JE MET EEN
LERARENDIPLOMA
ENKEL IN HET
ONDERWIJS
TERECHTKAN, IS
EEN MISVERSTAND”

Bram Kuppens

Bachelor in het onderwijs:
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WAAROM

ARTEVELDEHOGESCHOOL?
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MAAK JE OPLEIDING

OP JOUW MAAT

ONDERNEMEN BOVEN

Wat boeit jou? Welke
talenten wil je verder
uitbouwen? Geef zelf
vorm aan je opleiding, en
leg je eigen accenten via
een keuzetraject, een
buitenlandse ervaring,
een afstudeerproject of
een stage.

Heb je een duwtje in de
rug nodig? Op zoek naar de
beste studiemethode? We
coachen en begeleiden je.
Combineer je studeren
met werken, topsport, een
bedrijf of een gezin? Ga dan
voor een traject op maat.

Kick je op nieuwe ideeën?
Weet je van aanpakken?
Heb je een neus voor
kansen? We prikkelen je
ondernemingszin. Heb
je een straf idee? Onze
Idea Factory helpt je om
het uit te werken en om je
eigen bedrijf op te starten.
Iedereen krijgt trouwens een
creativiteitstraining, want
dat komt overal van pas.

KLAAR VOOR MORGEN

DENKEN EN DOEN

Met een diploma van Arteveldehogeschool
neem je al voorsprong. Je kan vlot overweg
met de nieuwste technieken, en de kans
is groot dat jij die straks zal aanleren aan je
collega’s. We vernieuwen ook constant onze
onderwijsvormen. Zo kan je op de beste
manier online en offline leren.

Je stapt buiten als een startklare
professional. Onze opleidingen geven je
een stevige theoretische basis, maar zijn
doorspekt met praktijk: cases, stages,
je bachelorproject … De docenten hebben
tonnen praktijkervaring; meestal staan ze
zelfs met één been in het werkveld. Stroop
je mouwen maar op!

Bachelor in het onderwijs:
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STUDEREN
IN 7 VRAGEN
01

02

03

HOEVEEL KOST
DE OPLEIDING?
Een voltijdse inschrijving kost
906,10 euro. Beursstudenten
betalen 106,90 euro (bedragen
onder voorbehoud).
Hoeveel het studiemateriaal
voor jouw vakkencombinatie
kost vind je bij de FAQ’s op
www.arteveldehogeschool.be/
bachelor/secundair-onderwijs.
Kosten voor buitenlandse
studiereizen, stages of
Erasmusprogramma’s hangen
af van jouw keuzes.

WAT IS
EEN STUDIEPUNT?
Het aantal studiepunten
weerspiegelt de studielast
voor de student. 1 studiepunt
staat gelijk aan ongeveer
25 tot 30 uur ‘werk’: lessen
bijwonen, taken maken,
studeren … Een standaard
academiejaar bestaat uit
60 studiepunten; een
bacheloropleiding uit
180 studiepunten.

HOE EN WANNEER
INSCHRIJVEN?
Online registreren kan vanaf
10 maart 2018. Dat verbindt
je tot niets, maar je wint wel
tijd als je je effectief komt
inschrijven. Dat kan vanaf
29 juni 2018. Dan meld je
je persoonlijk aan en betaal je
het inschrijvingsgeld.
Opgelet: voor je je kan
inschrijven moet je eerst de
instaptoets (zie hieronder)
afleggen.
MEER INFO OP
www.arteveldehogeschool.be/
inschrijven

04
WAT IS DE INSTAPTOETS?
Wie een lerarenopleiding
wil volgen, moet vooraf een
instaptoets afleggen. Het
resultaat bepaalt niet of je de
opleiding mag volgen, maar je
moet wel deelnemen om je te
kunnen inschrijven. Je kan de
online instaptoets rustig thuis
afleggen.
MEER INFO OP
www.arteveldehogeschool.be/
instaptoets

28

BEGELEIDING

OP MAAT
05
ZAL JE DE OPLEIDING
AANKUNNEN?
De uitslag van de instaptoets is
niet bindend, maar geeft je wel
een indicatie. Sowieso hangt
heel veel af van je motivatie en
inzet. Zit je met vragen over je
studiemethode? Kom tijdens
de infodagen langs bij de
leercoach van de opleiding.

06
HOE ZIET
EEN ACADEMIEJAAR ERUIT?
Het academiejaar start op
maandag 17 september
2018. Er zijn 2 semesters
(september-januari en februarijuni) met tussenin een week
vakantie (4 t.e.m. 8 februari
2019) en 3 examenperiodes
(januari, juni en augustusseptember).

07
HOE KAN JE JE HET BEST
VOORBEREIDEN?
Wil je je voorkennis opfrissen?
Volg dan een instapcursus
in de week voor de start van
het academiejaar.
MEER INFO EN INSCHRIJVEN VIA
www.arteveldehogeschool.be/
trainingen

Een duwtje in de rug op het juiste moment maakt
het verschil. Je kan bij ons terecht voor advies rond:

– Studiekeuze en
heroriënteren
– Studiefinanciering
– Sociaal-juridisch statuut
– Psychosociale
begeleiding
– Studiemethode
– Faalangst, uitstelgedrag ...
– Studietraject op maat,
vrijstellingen en
verkorte trajecten
– Studievoortgang

–T
 aal, academische
taalvaardigheid en
taalworkshops
–B
 emiddeling rond
het onderwijs- en
examenreglement
–V
 erder studeren en
solliciteren
MEER INFO?
www.arteveldehogeschool.be/
begeleiding-op-maat

BIJZONDER STATUUT /
REDELIJKE AANPASSINGEN
Ben je student-ondernemer? Topsporter?
Werkstudent of student met een gezin?
Heb je een functiebeperking? Vraag je
bijzonder statuut aan en we maken de
combinatie haalbaar.

ALLES VOOR DE STUDENT
Zoek je een kot, een fiets, sport, cultuur, een
dokter …? Wil je lekker en low budget eten?
Check de dienst studentenvoorzieningen
(Stuvo) via www.arteveldehogeschool.be/
studentenvoorzieningen.
Bachelor in het onderwijs:
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OP CAMPUS KATTENBERG VIND JE …
• 49 leslokalen, waaronder een
aantal vaklokalen (bv. fysica,
chemie, kapsalon, keuken ...)
• een aula
• een up-to-date mediatheek
• een studentencafetaria
• een overdekte fietsenstalling

VAN DE CAMPUS TOT …
station Gent-Sint-Pieters: 1300 m
Overpoort: 200 m
bioscoop Kinepolis: 650 m
de Vooruit: 800 m
‘t Zuid (Woodrow Wilsonplein): 1000 m
Citadelpark: 250 m

CAMPUS GOUDSTRAAT EN
CAMPUS WATERSPORTBAAN
Je krijgt ook les op campussen
Goudstraat en Watersportbaan.

IN HARTJE GENT
	Vlot bereikbaar met trein,
tram en bus, of met de fiets.
	Cultuur, uitgaan, sport?
Er is altijd iets te doen.
	Gewoonweg de wijste stad
van de wereld!

OPLEIDINGEN AAN
ARTEVELDEHOGESCHOOL

- Bachelor

Bachelor-na-bachelor

–– Bedrijfsmanagement
–– International Business
Management
–– Officemanagement
–– International Office
Management
–– Communicatie
management
–– Journalistiek
–– Grafische en digitale
media
–– Sociaal werk
–– Pedagogie van het
jonge kind
–– Kleuteronderwijs
–– Lager onderwijs
–– Secundair onderwijs
–– Ergotherapie
–– Logopedie en
audiologie
–– Podologie
–– Verpleegkunde
–– Vroedkunde
–– Mondzorg
-

–– Creatieve therapie
–– Buitengewoon
onderwijs
–– Oncologie
–– Schoolontwikkeling
–– Zorgverbreding
en remediërend leren

- Postgraduaten
en bijscholingen

- Graduaat (HBO5)
–– Verpleegkunde
–– Orthopedagogie
–– Maatschappelijk werk
–– Sociaal-cultureel werk
–– Bibliotheek- en
informatiekunde
–– Tolk Vlaamse
Gebarentaal
–– Boekhouden

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs,
Arteveldehogeschool, academiejaar 2018-2019. V.U.
Tomas Legrand, algemeen directeur Arteveldehogeschool
vzw, Hoogpoort 15, 9000 Gent.
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INFODAGEN
2018
Kom langs op campus
Kattenberg, stel al je
vragen aan docenten
en studenten en blader
door cursussen.
ZATERDAG

10
MAART

INFOSESSIE
VOOR OUDERS
Campus Kantienberg
Voetweg 66, 9000 Gent
DONDERDAG

25
JANUARI 2018
20-22 u.

10-17 u.

ZATERDAG

21
APRIL
10-17 u.

ZATERDAG

30
JUNI

10-17 u.

WOENSDAG

05
SEPTEMBER
15-20 u.

Arteveldehogeschool
Campus Kattenberg
Kattenberg 9, 9000 Gent
09 234 80 00
info.leraar.secundaironderwijs@arteveldehs.be

PROEF
STUDEREN
Kom een les meevolgen en
snuif de sfeer op.
FEBRUARI TOT MEI 2018
– tijdens de krokusvakantie
– op woensdagnamiddag
Campus Kattenberg
MEER INFO & INSCHRIJVEN?
www.arteveldehogeschool.be/
infomomenten

SCHRIJF JE IN
VOOR 2018-2019!
Stap 1: registreer je online, zo spaar je tijd uit. Vanaf 10 maart 2018.
Stap 2: kom naar campus Hoogpoort (Hoogpoort 15, 9000 Gent) om je in
		
te schrijven. Vanaf 29 juni 2018.
Stap 3: hoera, je bent nu student aan Arteveldehogeschool!

www.arteveldehogeschool.be/
bachelor/secundair-onderwijs

www.arteveldehogeschool.be/inschrijven

