Leraar worden!

Werkzekerheid

Wil je leraar worden en heb je al een bachelordiploma op
zak? Dan is de Verkorte Educatieve Bachelor Secundair
Onderwijs (60 studiepunten) jou op het lijf geschreven.
Jij bepaalt bovendien het tempo: in 1 jaar, 1,5
jaar of 2 jaar stomen wij je klaar om als een echte
professional voor de klas te staan. Je opleiding spreiden
over een langere periode is echter ook mogelijk.

Leraar secundair onderwijs is nog altijd een
knelpuntberoep. Met dit diploma op zak, liggen
de kansen voor het grijpen. Bovendien kan je met je
diploma terecht in alle onderwijsnetten van het secundair
onderwijs, maar ook in het deeltijds kunstonderwijs en
het volwassenenonderwijs; denk maar aan CVO’s, Syntra,
Basiseducatie en Cevora. Wil je uiteindelijk toch nog iets
anders gaan doen? Met de skills die je tijdens deze opleiding
hebt opgepikt, heb je ook in de bedrijfswereld een echte
troef achter de hand.

Tijdens deze opleiding verdiep je je in de wereld van
pedagogie en vakdidactiek, waardoor je leert om
jouw passie en kennis door te geven aan jongeren en
volwassenen.
Wist je trouwens dat onze lerarenopleiding een koploper
in onderwijsvernieuwing is? Je volgt een flexibel,
innoverend en modulair programma met een
creatieve basisvorming waar je naast de contactlessen
op de campus, ook thuis via onze elektronische
leeromgeving aan de slag gaat.

ehb.be/verkorte-educatieve-bachelor

Zin in meer?
Heb je nog wat ruimte over of voel je het kriebelen
om nog bij te studeren? Niets houd je tegen om je
onderwijsbevoegdheid te verruimen en je opleiding te
combineren of verder te zetten met de studie van een
extra onderwijsvak. Of ga gerust nog voor dat
diploma leraar Lager Onderwijs via een verkort
traject. De wereld ligt aan je voeten!

Meer weten?

ehb.be

Onze sterktes
• Nauwe link tussen praktijk en
theorie
• Persoonlijke begeleiding doorheen
je hele traject
• Online, flexibel traject op maat van
de student
• Geen klassieke examenperiode,
maar evaluatie aan de hand van
projecten, stages etc.

Meer weten?
Wil je graag meer weten kom dan naar onze infodagen.
Onze docenten informeren je over:

Meer weten?

• het programma: inhoud en aanpak
• de verschillende trajecten: wat past bij jouw profiel?
• jouw lesbevoegdheid in het onderwijs: welke vakken mag jij geven?
Meer info: verkorte.educatieve.bachelor@ehb.be

Jouw programma
Begeleiding op maat

Oriënteren

Exploreren

Verbreden & Verdiepen

Integreren

-

- Leer- en Onderwijsbouwstenen 2
- Actief Ontwerpen 2
- Vakdidactische Training 2

-

-

Leer- en Onderwijsbouwstenen 1
Actief Ontwerpen 1
Vakdidactische Training 1
Vrije Ontwikkelingsruimte 1

Actief Begeleiden 1
Actief Begeleiden 2
Vakdidactische Training 3
Praktijk 1

Grenzen Verleggen
PAUW
Vakdidactische Training 4
Praktijk 2

Studie- & taalbegeleiding
De studiebegeleider staat voor je klaar bij vragen, concentratieproblemen en
andere studie-ongemakken. Tijdens colleges, workshops en projecten houden
we altijd rekening met ieders talent en zetten we ruim in op differentiatie. We
werken indien nodig aan je taalvaardigheid om zo je slaagkansen te vergroten.
De taalbegeleider biedt hulp aan bij taalvragen en geeft sessies om de
taalvaardigheden aan te scherpen.

Trajectbegeleiding
Heb je behoefte aan een individueel aangepast traject of wil
je vrijstellingen aanvragen? Loop dan gewoon even langs de
trajectbegeleider. Hij of zij helpt je graag verder bij vragen over je
opleidingsprogramma.

Vakdidactiek
Tijdens de opleiding krijg je les van docenten die zelf nog altijd met beide
voeten in het secundair onderwijs staan. Via een aantal werksessies en een
persoonlijke online begeleiding zullen ze je inleiden in de wereld van
jouw vakdidactiek.
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Praktijkvakken



Jouw programma
Je programma bestaat uit 60 studiepunten. Bij de start leer je de basis van
het lesgeven en de eigenheid van het Vlaamse onderwijs. Van daaruit bouwen
we steeds verder aan je competenties en laten we je stapsgewijs kennismaken
met de 21ste eeuwse vaardigheden zodat je uitgroeit tot een bekwame en
zelfverzekerde leraar.
Dankzij dit diploma sta je sterk om de uitdagingen in het onderwijs aan te
gaan en positief bij te dragen aan het leer- en groeiproces van jongeren (en
volwassenen) van vandaag én morgen!

Traject op jouw maat
Jij bepaalt zelf hoe en wanneer je de opleiding volgt. Dit kan in een
avondtraject, een dagtraject of een mix van beide. En dit alles in
een blended traject, waarbij je enkel de praktijklessen in contactonderwijs
volgt en de theoretische vakken volledig online krijgt.

Praktijk 1

Praktijk 2

Ben je al aan de slag als leraar maar moet je je pedagogisch diploma nog
halen? Dat kan perfect met het LIO-traject. De theorie volg je volledig vanop
afstand en de praktijk in je eigen schoolcontext.

Ik wil meer weten

Welkom op onze campussen!

Benieuwd naar het volledige
studieprogramma of de inhoud
van je vakken? Ga dan snel naar
ehb.be/verkorte-educatievebachelor
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Campus Leuven

Zaventem

Campus Kanal
Brussel

Dag- en avondtraject
(Brussel, Leuven en Diest)
LIO-traject (online)

Brussel, Leuven en Diest
verkorte.educatieve.bachelor@ehb.be

@Erasmushogeschool
@Erasmushogeschool
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Bekijk zeker ook
ehb.be/infomomenten

Schrijf je in op onze blogs:
ehb.be/blijf-op-de-hoogte

Campus Diest

N2

Campussen in Brussel,
Leuven en Diest
Campus Kanal is centraal gelegen en makkelijk
bereikbaar met bus, trein, metro en fiets. Vlakbij
het kanaal en in de Dansaertwijk maakt deze
campus deel uit van een van de hipste buurten
Tienen
van Brussel.
Campus COOVI Anderlecht is net zo goed
bereikbaar met het openbaar vervoer. Met de
metro sta je bovendien op een kwartiertje in
het centrum. Kom je met de wagen? Dan kan je
makkelijk parkeren op de parking van de school.

Let’s get social
Alles op een rijtje
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Campus COOVI
Brussel

Campus Kanal Brussel

Campus Leuven

Slotstraat 28
1000 Brussel

Interleuvenlaan 5
3001 Heverlee (Leuven)

Campus COOVI Brussel

Campus Diest

Emile Grysonlaan 1
1070 Anderllecht

Boudewijnvest 3
3290 Diest

De campussen in Leuven en Diest liggen vlakbij de
autosnelweg, maar zijn ook vlot bereikbaar met het
openbaar vervoer.
Het avondtraject wordt zowel in Brussel (COOVI),
Leuven als Diest aangeboden. Het dagtraject kan
je enkel volgen in Brussel (Kanal) en Diest.

DAG- EN AVONDTRAJECT
Brussel, Diest en Leuven
LIO-TRAJECT
Volledig online

