
Je kennis 
en passie 
delen met 
de volgende 
generatie
Dankzij deze verkorte lerarenopleiding kun jij je 
ervaring doorgeven voor de klas. Je helpt jongeren en 
volwassenen hun eigen weg te vinden in jouw eigen 
expertisegebied. Bovendien is leraar zijn een prachtig 
beroep waar je veel voldoening uit haalt. En een ideale 
manier om weer met frisse goesting naar je job te gaan.

In de Verkorte Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs 
aan EhB verdiep je je in de wereld van de vakdidactiek 
nadat je eerder een professioneel of academisch  
bachelordiploma behaalde.

Onze lerarenopleiding is trouwens een koploper in 
onderwijsvernieuwing. Je volgt een flexibel, innoverend 
en modulair programma met een creatieve basisvorming. 
Dit alles gebeurt in een blended leeromgeving waar je 
ook thuis aan de slag gaat.

ehb.be/verkorte-educatieve-bachelor

Aan de slag

Met je Verkorte Educatieve bachelor kan je terecht in alle 
onderwijsnetten van het secundair onderwijs. Maar je kan 
ook aan de slag gaan in het volwassenenonderwijs. Bij 
CVO’s (onder meer het tweedekansonderwijs), Syntra en Cevora 
is er nood aan jouw profiel. Daarnaast is dit diploma een troef in 
de bedrijfswereld.

Werkzekerheid

Je hebt dus heel wat mogelijkheden en de kansen liggen voor 
het grijpen. Er is namelijk een tekort aan leraren. Vooral in 
Brussel en de rand vind je meteen werk. Daardoor kunnen 
onze studenten vlot aan de slag in het onderwijsveld.

Verder studeren

Voel je het kriebelen om nog bij te studeren? Hiervoor 
bieden we aanvullende trajecten aan binnen EhB.

Verkorte Educatieve Bachelor 
Secundair Onderwijs

Heel wat 
mogelijkheden 
met je diploma
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Campus Kanal Brussel
Slotstraat 28
1000 Brussel

Campus Kaai Brussel
Nijverheidskaai 170
1070 Brussel

Campus VOLT Heverlee
Interleuvenlaan 5
3001 Heverlee (Leuven)

Campus De Oranjerie Diest
Boudewijnvest 3
3290 Diest

Brussel, Leuven en Diest
edu@ehb.be

Alles op een rijtje
dagtraject (Brussel en Diest)

of avondtraject (Brussel, Leuven, Diest)
60 studiepunten in totaal

Ontdek alles
ehb.be/verkorte-educatieve-
bachelor

Infodagen 2020 
Het hele jaar door worden er 
verschillende infomomenten 
georganiseerd waar je kennis kan 
maken met je campus en je opleiding. 

Check op voorhand waar je moet zijn.

Je kan alles terugvinden op
ehb.be/infodagen

Let’s get social 
Schrijf je in op onze blogs: 
ehb.be/blijf-op-de-hoogte
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DAGTRAJECT
WERKTRAJECT
Ook in Diest en Leuven

Campus Kaai
Brussel

Campus VOLT
Heverlee (Leuven)

Word 
leraar!

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 van Brussel. 
Campus Kaai is evenwel goed bereikbaar met het 
openbaar vervoer en is met de metro 15 minuten 
verwijderd van het centrum. Station Brussel-Zuid is 5 
minuten met de metro.

De campussen in Leuven en Diest liggen vlakbij de 
autostrade, maar zijn ook goed bereikbaar met het 
openbaar vervoer.

Elke campus heeft een eigen traject, dus bekijk op 
voorhand via de website waar je moet zijn.

Meer weten?

ehb.be



Je programma bestaat uit 60 studiepunten, verdeeld over 11 opleidingsonderdelen. 
We vertrekken steeds vanuit een authentieke leefwereld waarbij we evolueren van 
een eenvoudige naar een meer complexe context. 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. Met ons diploma op zak 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 de toekomst!

ehb.be. . .

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

Trajectbegeleiding

Leerteams

De trajectbegeleider helpt je bij vragen over je opleidingsprogramma, 
als je behoefte hebt aan een individueel aangepast traject of vrijstellingen wilt 
aanvragen. Wanneer je start met de opleiding leg je enkele testen af. Zo kijken 
we naar je sterktes en je ontwikkelpunten. Op die manier bepalen we 
het traject dat het best bij je past.  

Tijdens je opleiding zal je regelmatig werken in teamverband. In kleine 
groepjes werk je soms alleen, soms samen al dan niet onder begeleiding van 
een docent. Zo leer je elkaar ondersteunen, maar ook zelfstandig werken. 

Onze sterktes 
Geïntegreerde opleiding
• Praktijk + vakdidactiek zitten geïntegreerd in de opleiding
• Vaste leercoaches begeleiden je doorheen het traject van start tot einde
• Werken met geïntegreerde leertaken, geen examens

Ruimte om je eigen traject 
mee vorm te geven
• Vrije ontwikkelruimte: verkennen of verruimen van eigen competenties
• Verschillende contexten waarin je praktijkervaring kan opdoen
• LIO*: jouw schoolcontext maximaal benutten

LIO = leraar in opleiding. Je staat al voor de klas bij aanvang van deze opleiding.

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

• het programma: inhoud en aanpak
• de verschillende trajecten: wat past bij jouw profiel?
• jouw lesbevoegdheid in het onderwijs: welke vakken mag jij geven?

Hoe ga jij je opleiding volgen? 
 Avondtraject C-learning*

Gedurende 1, 1.5 of 2 jaar krijg je 1 à 2 avonden per week les. 

 Dagtraject C-learning*

Gedurende 1 à 1,5 jaar volg je 1 volledige dag les per week. Na 1 of 1.5 jaar 
kan je afstuderen.

  Avondtraject E-learning**

Gedurende 1 jaar volg je 1 avond per week les. 

              Leraar in opleiding (LIO)

Ben je aan de slag als leraar maar moet je je diploma nog halen? Je kan zowel 
bij de C-learning als bij de E-learning aansluiten voor een aangepast traject.

Welk traject kan je volgen op welke locatie? Check alle info op de website.

*C-learning: Blended learning, mix van contact-  en afstandsonderwijs. Bij dit traject ligt de focus op 
contactonderwijs.  
**E-learning: Blended learning, mix van contact-  en afstandsonderwijs. Bij dit traject ligt de focus 
op afstandsonderwijs.
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Begeleiding op maat

Check ook
ehb.be/verkorte-

educatieve-
bachelor

Leerbouwstenen leggen
Op onderzoek naar leer- en ontwikkelingsprocessen

Onderwijsbouwstenen
Op verkenning in het Vlaamse onderwijsveld 

Vrije ontwikkelruimte 
Het verkennen of verruimen van eigen competenties 

Actief ontwerpen
Het ontwerpen van krachtige leeromgevingen

Eigentijds onderwijs 
Je klaarstomen voor het onderwijs van de 21st eeuw

Authentieke leeromgeving ontwerpen
Het ontwerpen van leer- en leefklimaat op school en in de klas 

Gedifferentieerd en inclusief ontwerpen 
Het aanbieden van onderwijskansen voor iedereen

Praktijk 1 
Aan de slag in de klas

Grenzen verleggen
Het bekijken van onderwijs in een ruimer perspectief

PAUW-stage 
Meebouwen aan het onderwijs: partnerschap in authentiek 
werkplekleren

Praktijk 2  
Opnieuw aan de slag in de klas met aandacht voor alle facetten 
van het leraarschap
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Vakdidactiek

Tijdens de opleiding kan je beroep doen op vakdidactici die nog met 
beide voeten in de praktijk staan. Zij zullen je begeleiden en 
ondersteunen gedurende je hele traject. Via een aantal werksessies en 
online begeleiding zullen ze je inleiden in de wereld van jouw vakdidactiek.


