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POSTGRADUAAT

Digital Teaching

ONTHAALBROCHURE 
2021-2022

Nog vragen? 

Plan een online gesprek in met het opleidingshoofd  

om jouw traject op maat samen te stellen.

Schrijf je in en bereid je voor op  
digitaal onderwijs met een  
evenwichtige aanpak. 

 Digitale tools dienen als ondersteuning voor 
een doordacht lesontwerp met de focus op 
interactie.

 De opleiding integreert nieuwe sleutelcom-
petenties zoals digitalisering, omgaan met 
nieuwe media (video), digitaal communiceren 
en werken in teams en subteams.

 Leer gebruik maken van blended waves 
waarin een balans van synchroon en asyn-
chroon onderwijs wordt gecombineerd.

 Ook coaching en coachende aanpak staan in 
deze opleiding hoog in het vaandel.

 Deze opleiding is uniek: train je technische 
skills in ons Medialab en implementeer deze 
in een sterk onderbouwd didactisch kader.   

 Volg een technische én didactische opleiding 
in 1 jaar.

 Creëer jouw persoonlijke traject: volg één of 
meerdere modules.

KLAAR VOOR DE TOEKOMST? 
Schrijf je online in of kom langs op 
het secretariaat van campus Kaai.

IS HET  
POSTGRADUAAT IN  
DIGITAL TEACHING  

IETS VOOR JOU?



15/10/2021   KICKOFF + COACHING

VOORMIDDAG

Digitale geletterdheid

Digitale geletterdheid

Digitale geletterdheid

Digitale geletterdheid

Digitale geletterdheid

Instructional design

Instructional design

Digitale geletterdheid

Digitale geletterdheid

Evaluatie & feedback

Evaluatie & feedback

Evaluatie & feedback

Evaluatie & feedback

Evaluatie & feedback

Audiovisuele technieken

Audiovisuele technieken

Audiovisuele technieken

Activerende lesvormen

Audiovisuele technieken

Activerende lesvormen

Activerende lesvormen

Activerende lesvormen

SLOTEVENT + EXAMEN

NAMIDDAG

Digitale geletterdheid

Coaching*

Instructional design

Coaching*

Instructional design

Digitale geletterdheid

Coaching*

Activerende lesvormen

Coaching*

Coaching*

      HERFSTVAKANTIE

     KERSTVAKANTIE

     KERSTVAKANTIE

    PAASVAKANTIE

    PAASVAKANTIE

29/10/2021

12/11/2021

26/11/2021

10/12/2021

24/12/2021

07/01/2022

21/01/2022

04/02/2022

18/02/2022

11/03/2022

25/03/2022

08/04/2022

22/04/2022

06/05/2022

20/05/2022

22/10/2021

01/11/2021

19/11/2021

03/12/2021

17/12/2021

31/12/2021

14/01/2022

28/01/2022

11/02/2022

04/03/2022

25/02/2022

18/03/2022

01/04/2022

15/04/2022

29/04/2022

13/05/2022

ZO ZIET JE  
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ERUIT

Voorlopige planning  

DIGITAL TEACHING 21-22

KIES ZELF  
JE OPLEIDINGS- 
ONDERDELEN

Je kiest zelf voor welke delen je wilt inschrijven. 
Het postgraduaat (gedeeltelijk) volgen in combi-
natie met een voltijdse job is dus zeker mogelijk. 
Als je kiest voor zo’n persoonlijk traject ontvang 
je een creditbewijs per module.

DEEL 1: 
DIGITALE GELETTERDHEID
De digitale mogelijkheden en de bijhorende leercurve zijn 
enorm toegenomen. Je leert praktijkgericht je pc, camera, 
microfoon, security en internet afstellen om als digitale lesgever 
aan de slag te kunnen.

DEEL 2: 
ACTIVERENDE LESVORMEN
Motivatie en zelfontplooiing zijn belangrijke facetten van het 
onderwijs. Je exploreert de drijfveren van jongeren en leert 
ze te stimuleren via een coachende aanpak. Je leert ook de 
interactiviteit binnen het leerproces te verhogen.

DEEL 3: 
AUDIOVISUELE TECHNIEKEN
Dit is een praktijkgerichte training voor het maken van 
kennisclips, podcasts, screencasts, voice-overs en andere 
technieken die een docent nodig heeft om content te maken of 
creëren op een aangename en professionele manier.

DEEL 4: 
INSTRUCTIONAL DESIGN
Je (her-)ontwikkelt je blended leerpad waarin je feedback, 
constructive alignment, interactie, asynchrone en synchrone 
onderwijsactiviteiten verwerkt. Alle kennis en ervaring die je 
hebt opgedaan in deze opleiding, heb je nodig om dé perfecte 
blend te creëren.

DEEL 5: 
DIGITALE EVALUATIE EN 
FEEDBACK
Je stemt formatieve en summatieve toetsing af op het 
leerresultatenkader om van evaluatiemoment een leermoment 
te maken. Welke evaluatievorm past het beste voor een beoogd 
leerresultaat en werkvorm binnen een digitale context. 

DEEL 6: 
EIGEN DIGITALE OPLEIDING
Wie het volledige postgraduaat volgt, maakt een eindopdracht. 
Je werkt je eigen digitale module uit en je schrijft een digitale 
reflectie. Na de opleiding kan je die dan direct integreren in het 
onderwijs of de bedrijfswereld.

Planning onder voorbehoud. 

ALGEMENE PLANNING
Voormiddag: 9u - 12u

Lunch: 12u - 13u
Namiddag: 13u - 16u

COACHING*
Enkel voor studenten die 

deel 6 opnemen. Vakspecifieke 
coaching wordt steeds voorzien 

door de docent. 


