2019
2020

INFODAGEN
23 FEBRUARI
27 APRIL
29 JUNI
4 SEPTEMBER

EDUCATIEF GRADUAAT

secundair
onderwijs

WEE
W
U
U
E
E
I
I
N
N DINNGG
LEIIDI
OOPPLE

EDUCATIEF GRADUAAT
SECUNDAIR ONDERWIJS
IETS VOOR JOU?
WIE BEN JIJ?

Heb je minstens drie jaar praktische beroepservaring en overweeg je nu de stap naar het
onderwijs? Heb je een grote interesse in hoe
jongeren denken en leren? En wil je je passie voor
je beroep met hen delen? Dan is dit graduaat de
geknipte opleiding voor jou.

WAT WIL JE LEREN?

Je leert hoe je de leerstof duidelijk uitlegt. Je
ontdekt hoe je leerlingen of cursisten warm maakt
voor je vak en hoe je de lessen boeiend houdt. Van
bij de start van je opleiding ga je zelf aan de slag in
de praktijk en leer je door te doen.

BLZ. 05

WAT WIL JE WORDEN?
BLZ. 10
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Een gedreven (praktijk)leraar, die zijn leerlingen
of cursisten inspireert en motiveert. Competent,
zelfzeker en met een open blik op de samenleving
en op het onderwijs.

WAAROM EEN
GRADUAAT?
BLZ. 13

JOBGERICHT
In een graduaatsopleiding leer je al doende: in de les,
tijdens taken en oefeningen én op de werkplek.

STUDEER IN JE EIGEN TEMPO
De opleiding omvat 90 studiepunten. Je kiest zelf of
je de lessen overdag of ‘s avonds volgt, of dag- en
avondlessen combineert en over hoeveel jaar je ze spreidt.
Zo kan je jouw studie optimaal afstemmen op je werk
en/of je gezin.

OF TOCH EEN
BACHELOR?

Wil je liever meteen een bachelordiploma? Ga voor de
Educatieve bachelor secundair onderwijs. Het modeltraject
duurt 3 jaar en omvat 180 studiepunten. Je kiest zelf in welke
twee onderwijsvakken jij je wil verdiepen.
Heb je al een bachelor op zak? Dan kan je onderwijsbevoegdheid in jouw domein verwerven via de Verkorte
educatieve bachelor secundair onderwijs van 1 of 2 jaar
(60 studiepunten).
Vraag via onze website de aparte brochure aan van een van
beide bacheloropleidingen voor meer info.
Educatieve graduaatsopleiding
voor secundair onderwijs 2019-2020
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90
STUDIEPUNTEN

4
FLEXIBELE WEGEN
NAAR JE DIPLOMA

“Wat is er leuker dan je kennis
doorgeven aan leerlingen
die hun eerste stappen in je
beroep zetten?”
Ann, thuisverpleegkundige en oud-student
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LEREN IN JE EIGEN TEMPO

GOEDE BEGELEIDING

BESTE WEG NAAR EEN JOB

Veel studenten die voor deze
opleiding kiezen, combineren
hun studie met werk en/of
een gezin. Daarom bieden
we verschillende flexibele
trajecten aan. Je kiest
bijvoorbeeld zelf of je overdag
of ’s avonds les volgt. Dankzij
onze online leeromgeving
kan je de leerstof verder
verwerken op het moment dat
voor jou het beste past.

Heb je niet veel
computerkennis? Voel
je je onzeker over de
hoeveelheid leerstof?
Geen zorgen, in het vak
‘startblokken’ krijg je de
kans om je taal- en ICTkennis op te frissen en
geven we je handige tips
over je studiemethode.
Daarnaast staan je
docenten altijd klaar om
vragen te beantwoorden.

Leraar secundair onderwijs
is een knelpuntberoep.
Scholen zijn voortdurend
op zoek naar gemotiveerde
(praktijk)leraren. Dankzij
deze opleiding kom je goed
voorbereid aan de start:
Arteveldehogeschool staat
symbool voor onderwijs
van hoge kwaliteit. Je
graduaatsdiploma zet de deur
naar werk wijd open.

“IN DE LERARENOPLEIDING KUN
JE JEZELF VERDER
ONTPLOOIEN, ZOWEL
OP PROFESSIONEEL ALS
OP PERSOONLIJK VLAK”
Daisy, chef-kok en oud-student

Educatieve graduaatsopleiding
voor secundair onderwijs 2019-2020
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SEMESTER 1

4 WEGEN NAAR JE DIPLOMA
De opleiding is flexibel
opgebouwd. We bieden vier
verschillende trajecten aan.

Avondtraject

SP*

Van leerplan naar lesdoel

3

Jongeren in ontwikkeling

3

Startblokken

3

Mijn leraarschap

3

SEMESTER 2
Organisatie van mijn vak

6

Je volgt drie jaar lang twee
avonden per week les.

Communiceren

6

Krachtige leeromgeving

3

Dagtraject

SEMESTER 1+2

Je volgt drie jaar lang één
volledige dag per week les.

Stage

3

PROGRAMMALIJNEN

Combitraject

Je volgt drie jaar lang één avond
en een halve dag per week les.

| Velden
| Ateliers
| Stage

LIO-traject

LIO staat voor Leraar In
Opleiding. Dit traject kan je
alleen volgen als je al minstens
een halftijdse lesopdracht hebt
in een school, maar nog geen
lerarendiploma. Een groot deel
van de opleiding werk je af op je
school, aanvullend volg je twee
jaar lang één avond per week
les op onze campus.

*SP: studiepunten
Onder voorbehoud van wijzigingen.
De meest recente informatie vind je op
www.arteveldehogeschool.be/graduaat/educatief/secundaironderwijs
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SEMESTER 1

SP*

SEMESTER 1

SP*

Differentiëren en evalueren op maat

6

Innoveren en ondernemen

3

Leraar en samenleving

3

Samenwerken

6

Diversiteit en grootstedelijke context

3

Partners in leren

3

SEMESTER 2

SEMESTER 2

Geïntegreerd werken

3

Leraar en engagement

Leren met zorg

6

SEMESTER 1+2

Leraar in dialoog

3

Keuzevakken

9

Stage

6

SEMESTER 1+2
Stage

VELDEN
Je bouwt kennis op aan de hand
van vijf aspecten, ‘velden’, van het
beroep van een leraar: je ontwerpt
lessen, begeleidt leerlingen,
professionaliseert jezelf,
communiceert en werkt samen
met je leerlingen of cursisten,
collega’s en externe partners.

|
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ATELIERS
In de ateliers ga je zelf aan
de slag op de campus. Je koppelt
de theorie aan de praktijk en
experimenteert met wat je hebt
geleerd. Je geeft bijvoorbeeld les
aan je medestudenten of doet een
rollenspel.

|

STAGE
Je loopt een lintstage in een
stageschool. Dat betekent dat je
de stageperiode kan aanpassen
aan jouw planning gedurende een
langere periode, bijvoorbeeld elke
week 1 dag.

|

Educatieve graduaatsopleiding
voor secundair onderwijs 2019-2020

7

8

PRAKTIJK & STAGE
VAKDIDACTISCHE CLUSTERS
Je medestudenten hebben
verschillende beroepen: kappers,
technici, kinderverzorgers ... Om
de lessen af te stemmen op je
beroepskennis, verwerf je de
vakdidactische competenties in een
groep of ‘cluster’.
Er zijn zes clusters:
–– wetenschap en technologie
–– kunst en creatie
–– gedrag en maatschappij
–– talen en NT2
–– economie en organisatie
–– gezondheid, voeding en welzijn
Tijdens een intakegesprek beslissen
we samen welke cluster het best bij
jou past.

VRIJSTELLINGEN
Heb je al verworven credits uit een
verwant studiegebied? Dan heb je
mogelijk recht op vrijstellingen. Ook
dat bekijken we samen tijdens je
intakegesprek.

Lesgeven leer je al doende. Praktijk is dus een belangrijk
onderdeel van je opleiding (30 van de 90 studiepunten).
Praktijk bestaat uit ateliers en stages. In de ateliers
oefen je samen met andere studenten op de campus hoe
je lesgeeft, een vergadering leidt, feedback formuleert ...
Tijdens de stages sturen we jou eropuit naar middelbare
scholen of centra voor volwassenenonderwijs. Je
observeert eerst hoe de school functioneert en hoe
ervaren leraren de lessen aanpakken. Daarna steek je
zelf de handen uit de mouwen. Je bereidt lessen voor
en gaat onder begeleiding van een vakmentor en
een stagebegeleider aan de slag met je leerlingen of
cursisten.
VERRUIM JE BLIK
Arteveldehogeschool moedigt haar studenten aan om
met een open en nieuwsgierige blik naar de wereld te
kijken. We dagen ook jou uit om je te engageren in
de samenleving en een positieve houding tegenover
diversiteit en globalisering te ontwikkelen.

Educatieve graduaatsopleiding
voor secundair onderwijs 2019-2020

9

NA JE

DIPLOMA
VEEL OPTIES
Je graduaatsdiploma op zak?
Dan kan je allerlei richtingen uit.
Startklaar
Tijdens de opleiding leer je specifieke
vakdidactiek en werk je aan je
basiscompetenties als leraar. Na dit graduaat
ben je met andere woorden helemaal klaar om
jouw kennis en passie voor je vak meteen te
delen met je leerlingen.

SAMENWERKING
LUCA SCHOOL OF ARTS
Voor professionals uit
de kunstensector die dit
graduaat volgen, werkt
Arteveldehogeschool samen
met LUCA School of Arts om
de opleiding helemaal af te
stemmen op jouw maat.
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Naar het onderwijs
Als (praktijk)leraar kan je terecht in een
middelbare school, maar ook in een
centrum voor volwassenenonderwijs,
tweedekansonderwijs ... Daarnaast behoort
een administratieve of coördinerende
rol in een onderwijsinstelling tot de
mogelijkheden.

MEER INFO?
www.arteveldehogeschool.be/opleidingen
www.onderwijskiezer.be
onderwijs.vlaanderen.be

VERDER STUDEREN
Afgestudeerden gaan meestal meteen
na de opleiding aan de slag.
Bachelordiploma in het onderwijs
Wil je meer? Je kan na je graduaatsopleiding
de Educatieve bachelor secundair onderwijs
volgen. Je kiest dan twee onderwijsvakken
en krijgt mogelijk een aantal vrijstellingen.
De bacheloropleiding vergroot je
onderwijsbevoegdheid en daarmee ook de kans
op werk binnen één school.

Bachelordiploma
in een andere studierichting
Heb je de smaak van het studeren echt te
pakken? Arteveldehogeschool biedt ook
heel wat andere bacheloropleidingen aan
die kunnen aansluiten bij je interesses.
Neem een kijkje op blz. 15 voor het volledige
studieaanbod.

“IK LEERDE DAT LESGEVEN VEEL MEER
IS DAN THEORIE
OVERBRENGEN”
Odile, thuisverpleegkundige en
oud-student

Educatieve graduaatsopleiding
voor secundair onderwijs 2019-2020 11

STUDEREN
IN 6 VRAGEN
01

02

03

HOEVEEL KOST
DE OPLEIDING?
Eén voltijds jaar van 30
studiepunten kost € 580,30.
Beursstudenten betalen
€ 108,80 (bedragen onder
voorbehoud). Onze dienst
studentenvoorzieningen
adviseert je indien nodig
bij je beursaanvraag
(stuvo@arteveldehs.be),
met andere financiële
vragen (bv. over educatief
verlof, opleidingscheques,
ondersteuning voor
werkzoekenden …) kan je
terecht bij de VDAB.

WAT IS EEN STUDIEPUNT?
Het aantal studiepunten
weerspiegelt de studielast
voor de student. Eén studiepunt
staat gelijk aan ongeveer
25 à 30 uur ‘werk’: lessen
bijwonen, taken maken,
studeren … Per semester neem
je 15 studiepunten op. Dat
betekent dat je ongeveer 20
uur per week investeert in je
opleiding.

HOE EN WANNEER
INSCHRIJVEN?
Online registreren kan vanaf
23 februari 2019. Dat
verbindt je tot niets, maar je
wint wel tijd als je je effectief
komt inschrijven. Dat kan vanaf
28 juni 2019. Dan meld je
je persoonlijk aan en betaal je
het inschrijvingsgeld.
Je dient vooraf wel langs te
komen op de campus voor een
verplicht intakegesprek.
Surf daarvoor naar de website
van de opleiding en vul de
vragenlijst in. Eens je klaar
bent, krijg je automatisch een
uitnodiging voor een afspraak.
Tijdens het intakegesprek
bekijken we samen o.a. welke
vakken je kunt geven, bij welke
cluster je het best aansluit, of je
recht hebt op vrijstellingen ...
MEER INFO OP
www.arteveldehogeschool.be/
graduaat/secundaironderwijs
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WAAROM EEN

GRADUAAT?
04
KAN IK EEN BIJZONDER
STATUUT AANVRAGEN?
Wil je bijkomende ondersteuning of aanpassingen voor
je zorgnood, dan staan wij
je uiteraard graag bij. Neem
hiervoor contact op met onze
diversiteitscoach (09 234 82
42).

05
HOE ZIET
EEN ACADEMIEJAAR ERUIT?
Het academiejaar start op
maandag 16 september
2019. Er zijn 2 semesters
(september-januari en februarijuni) met tussenin een week
vakantie (3 t.e.m. 7 februari
2020).

Een graduaatsopleiding is een jobgerichte opleiding, ideaal voor
wie zich wil heroriënteren op de arbeidsmarkt.
Enkele redenen om hiervoor te kiezen:

WEET JE WELKE JOB JE WIL?
Een graduaatsopleiding bereidt je voor op 				
een specifiek beroepsprofiel.
WIL JE LEREN IN JE EIGEN TEMPO?
Je kiest zelf hoeveel vakken je per jaar opneemt,
waardoor je de opleiding kan combineren met
een job en/of een gezin.
LEER JE GRAAG AL DOENDE?
Je steekt je handen uit de mouwen tijdens
stages, oefeningen en opdrachten. Theorie
die je krijgt aangereikt, staat in functie van je
beroepspraktijk.
WIL JE ERVARING OP JE CV KUNNEN ZETTEN?
Praktijk maakt een groot deel uit van een
graduaat. Op het einde van de opleiding kan
je dus onderwijservaring aantonen aan je
werkgever.
WIL JE GOED BEGELEID WORDEN?
Je krijgt les in relatief kleine groepen en de
trajectbeheerder, opleidingscoördinator en
verschillende coaches staan steeds paraat om al
je vragen te beantwoorden.

Educatieve graduaatsopleiding
voor secundair onderwijs 2019-2020 13

WAAROM

ARTEVELDEHOGESCHOOL?
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MAAK JE OPLEIDING

KLAAR VOOR MORGEN

DIVERSITEIT

Geef zelf vorm aan je
opleiding en leg je eigen
accenten via je persoonlijk
traject, je keuzevakken
en je stage. Onderweg een
duwtje in de rug nodig?
Op zoek naar de beste
studiemethode? Combineer
je je opleiding met een
gezin? We coachen en
begeleiden je.

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.

Bij Arteveldehogeschool
kom je in een diverse
gemeenschap terecht.
Jong of minder jong,
Vlaming of niet-Vlaming,
iedereen met zijn eigen
heel uiteenlopende
talenten en beperkingen
leert van elkaars werk- en
levenservaringen.

OPLEIDINGEN AAN
ARTEVELDEHOGESCHOOL

Postgraduaten en
bijscholingen

CAMPUS KATTENBERG

Bachelor na bachelor
- Buitengewoon
onderwijs
- Zorgverbreding en
remediërend leren
- Schoolontwikkeling
- Creatieve therapie
- Oncologie

• 49 leslokalen, waaronder een
aantal vaklokalen (bv. fysica,
chemie, kapsalon, keuken ...)
• een up-to-date mediatheek, waar
je kan printen, scannen, surfen,
studeren ...
• een studentencafetaria
• een overdekte fietsenstalling

- Graduaat (HBO5)
- Educatief graduaat
secundair onderwijs
- Accounting
Administration
- Maatschappelijk werk
- Orthopedagogie
- Sociaal-cultureel werk
- Tolk Vlaamse
Gebarentaal
- Programmeren
- Informatiebeheer:
bibliotheek en archief
- Marketing- en 		
communicatiesupport
- Verpleegkunde

VAN DE CAMPUS TOT …
station Gent-Sint-Pieters: 1300 m
‘t Zuid (Woodrow Wilsonplein): 1000 m
studentenrestaurant Kantienberg: 500 m

Sint-Pietersplein
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- Bachelor
- Bedrijfsmanagement
- International Business
Management
- Officemanagement
- International Office
Management
- Communicatie
management
- Journalistiek
- Grafische en digitale
media
- Sociaal werk
- Pedagogie van het
jonge kind
- Educatieve bachelor
kleuteronderwijs
- Educatieve bachelor
lager onderwijs
- Educatieve bachelor
secundair onderwijs
- Verkorte educatieve
bachelor secundair
onderwijs
- Ergotherapie
- Logopedie en audiologie
- Podologie
- Verpleegkunde
- Vroedkunde
- Mondzorg

V.U. Tomas Legrand, algemeen directeur
Arteveldehogeschool vzw, Hoogpoort 15, 9000 Gent.
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INFODAGEN
2019
Kom langs op de campus,
stel al je vragen aan
docenten en studenten en
blader door cursussen.
ZATERDAG

ZATERDAG

10-17u.

10-17u.

23
FEBRUARI
ZATERDAG

WOENSDAG

10-17u.

15-20u.

27
APRIL

Campus Kattenberg
Kattenberg 9, 9000 Gent
09 234 80 00
graduaat.secundaironderwijs@arteveldehs.be
www.arteveldehogeschool.be/
graduaat/secundaironderwijs

29
JUNI

04
SEPTEMBER

SCHRIJF JE IN
VOOR 2019-2020!
Stap 1: registreer je online, zo spaar je tijd uit. Vanaf 23 februari 2019.
Stap 2: kom naar campus Kattenberg voor een intakegesprek.
Stap 3: schrijf je in op campus Hoogpoort (Hoogpoort 15, 9000 Gent).
		
Vanaf 28 juni 2019.
Stap 4: hoera, je bent nu student aan Arteveldehogeschool!

