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Infosessie 16 mei 2019 18:30
• Doelgroep

Infosessie
overgangsmaatregelen

= cursisten die kiezen voor UAntwerpen
en masters die nog niet hebben beslist

• Inhoud
-

21 maart 2019
Tom Smits

Voorstelling collegerooster
Voorstelling examenrooster
Hoe werkt Blackboard (elektr. leeromgeving)?
Hoe inschrijven aan UAntwerpen?
Onderwijsadministratie (via SiSA)
Aanvraag stages via Mobility Online

Annick De Vylder
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Lerarenopleidingen in Vlaanderen
• Nieuw vanaf academiejaar 2019-2020
•
•
•

Overgangsmaatregelen 2019-2020
2020-2021
• Overgangsmaatregelen SLO zijn twee academiejaren van
toepassing

Educatieve bacheloropleiding
Educatieve graduaatsopleiding
Educatieve masteropleiding
• Vervangt Specifieke lerarenopleiding (SLO)
• Versterking tot masterniveau (VKS 7)
• Onder verantwoordelijkheid universiteit …
• … maar ook op locaties van CVO’s in
Mechelen, Turnhout en op de Stadscampus in
Antwerpen

- Voltooiing SLO onder verantwoordelijkheid universiteit
- Streven naar maximale concordantie en gelijkaardig programma
- Vereist bekwaamheidsbewijzen op basis van je masterdiploma

• Vanaf september 2021: enkel nog (verkorte) educatieve
masteropleiding
• Vanaf september 2023: enkel nog educatieve masteropleiding (aan universiteit) voor vereist bekwaamheidsbewijs in 3de graad S.O.
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Welke consequenties heeft
overstap naar educatieve master?
• Vrijstellingen aanvragen o.b.v. verworven
credits SLO
• Minstens op te nemen in programma:
- Vakdidactiek (9 of 18 stp)
- Groeistage (+ extra stagelessen)
- Masterproef (onderzoekspaper + praktijkproject)
= EXTRA MASTERDIPLOMA!
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Waarom overstappen naar de
educatieve master?
Kan interessant zijn in functie van bekwaamheidsbewijs
en onderwijsbevoegdheid!
o SLO: VE (vereist bekwaamheidsbewijs) op basis van
masterdiploma
o Educatieve master: VE op basis van vakdidactiek
Wijzigingen voor cursisten uit discipline Wetenschappen en
handelsingenieurs!

Vereiste bekwaamheidsbewijzen:
wat verandert er?
Master fysica
 VE SLO op basis van master:
 Fysica, chemie
 Toegelaten vakdidactieken binnen EduMa (educ. master):
 Fysica, wiskunde
Master chemie
 VE SLO op basis van master:
 Chemie, biologie, fysica
 Toegelaten vakdidactieken binnen EduMa:
 Chemie, biologie
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Vereiste bekwaamheidsbewijzen:
wat verandert er?

Vereiste bekwaamheidsbewijzen:
wat verandert er?
Master handelsingenieur

Master biologie
 VE SLO op basis van master:

 VE SLO op basis van master:
 Economie

 biologie, chemie, fysica
 Toegelaten vakdidactieken binnen EduMa:

 Toegelaten vakdidactieken binnen EduMa:
 Economie, wiskunde

 Biologie, chemie

Master handelsingenieur in de beleidsinformatica

Master biochemie & biotechnologie
 VE SLO op basis van master:

 VE SLO op basis van master:
 Economie, informatica

 biologie, chemie en fysica

 Toegelaten vakdidactieken binnen EduMa:

 Toegelaten vakdidactieken binnen EduMa:
 biologie en chemie

 Economie, informatica, wiskunde
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Vereiste bekwaamheidsbewijzen:
wat verandert er?
Master ingenieurswetenschappen/burgerlijk ingenieur
computerwetenschappen en toegepaste wiskunde/wisk.
Ingenieurstechnieken
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Vereiste bekwaamheidsbewijzen:
wat verandert er?

• Nieuwe VD PAV – MAVO: toegankelijk voor alle
studenten EduMa

 VE SLO op basis van master:
 Wiskunde

• BA-diploma (soms MA-diploma) bepaalt de toelating
tot een vakdidactiek in de EduMa

ALLE Masters ingenieurswetenschappen/
burgerlijk ingenieur
 Toegelaten vakdidactieken binnen EduMa:

 Wiskunde, Engineering en technologie
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SLO afwerken aan UAntwerpen
in Mechelen

educatieve master @ UAntwerpen

Basisprincipes
 Theorie afwerken in 2019-2020
 Praktijk afwerken in 2019-2020 en 2020-2021
 Voorrang geven aan theorie!

 Er wordt een concordantie gemaakt met het uitdovende
SLO-curriculum van de UAntwerpen (niet met educatieve
Master)
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Concreet:
theorie-opleidingsonderdelen
(actuele stand)
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Praktijk intra muros

(actuele stand)

• Vakdidactische studie (3stp)
• Didactische Competenties Praktijkinitiatie
(6stp)
• Didactische Competenties Oefenlessen (6stp)
Blijven behouden (mogelijk i.s.m. met APhogeschool in Mechelen)
Vakdidactische studie mogelijk i.s.m.
vakdidactieken EduMa
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Praktijk extra muros

(actuele stand)

• Leraar in Netwerk (6stp)
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Praktijk extra muros

(actuele stand)

• Didactische Competenties Stage
(eindstage)

Wordt vervangen door
Leren in Netwerk – LIO (3stp) (SLO CVO
Crescendo)
Projectstage (3stp) (SLO UA)

(9stp)

 Stage blijft behouden, stroomlijning met andere CVO’s
(naar analogie met AP)
 Stagebezoeken door personeel UAntwerpen (= voormalige CVO-medewerkers)
 Ondersteuning door stagecoördinatoren UAntwerpen
 Volgens stageadministratie van UAntwerpen (meer info
tijdens infosessies do. 16 mei)
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Algemene afspraken eindstage
Observatie
• 6 uur
• Per geobserveerde klasgroep wordt de beginsituatie in kaart
gebracht door cursist
• 1 observatieverslag voor de observatiestage
Doestage
• Duurt minstens 4-5 weken, max. 4u. per dag
• Sowieso 10 uitgebreide lesvoorbereidingen, daarna 10 beperkte
lesvoorbereidingen mits akkoord vakmentor en stagebegeleider
• 14 van de 20 lessen zijn uniek (zelfde inhoud mag, maar met
alternatieve werkvormen)
• Indien de cursist al in het onderwijs staat: 100% stage mag in
eigen lesopdracht, maar vakmentor (collega) moet altijd
aanwezig zijn

• De stage wordt op 1 semester afgewerkt
• Advies om minstens twee vakken te geven en twee mentoren, bij
voorkeur in 1 school
• Minstens 10 lessen worden in het reguliere secundair onderwijs
gegeven. Maximum 10 lessen kunnen worden gegeven in CVO,
HO of OKAN (geen andere onderwijsvormen) > wordt herbekeken
• 1 evaluatieformulier per week. Bestaande documenten blijven in
gebruik
• Per 20 lessen worden 1 of 2 stagebezoeken afgelegd
Supervisie
• 8 x 1,5 u in groepjes van 7, 100% aanwezigheid.
Telt mee bij eindstage (3 van de 9 sp) slagen voor elke
onderdeel.
• 1 reflectiedocument in het kader van supervisie, geen andere
zelfreflecties
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LIO-praktijk

Het LIO-traject
• Leraar in opleiding: praktijk/stage via aanstelling in werkveld
• Het is mogelijk om tijdens het academiejaar over te
schakelen naar het LIO-statuut
• Secundair onderwijs (2e/3e graad), hoger onderwijs of CVO
- LIO: meer dan 500 lesuren op jaarbasis
- Valorisatie van werkplekleren: vanaf opdracht met 20 lesuren,
( aanvulling met stage)

• LIO-statuut is een gunst: vakdidacticus is aan zet
• Criteria om LIO toe te kennen
- Lesopdracht bestaat uit voldoende lesuren (vanaf 20u in SO, HO of CVO)
- Aansluiting bij onderwijsbevoegdheid
- Student beschikt over voldoende didactische competenties

(actuele stand)

• Professioneel handelen in de
Onderwijspraktijk 1 (12 stp)
• Professioneel handelen in de
Onderwijspraktijk 2 (12 stp)
 Blijven behouden

• Voor theoretische opleidingsonderdelen wordt concordantie
gemaakt met SLO UA
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Flexibiliteit voor zij-instromers:
lerarenopleiding
• Vakken worden aangeboden in Mechelen
• Huidige CVO-lesmomenten blijven zoveel
mogelijk behouden (idem AP; meer info tijdens
infosessies mei/juni)
• Mogelijkheid om vlotte overstap te maken naar
LIO-traject
• Valorisatie van werkplekleren vanaf 20
lesuren (= 1,5 stp)
- Lesopdracht bestaat uit voldoende lesuren (vanaf 20u)
- Aansluiting bij onderwijsbevoegdheid
- Student beschikt over voldoende didactische competenties
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Flexibiliteit voor
werkstudenten: UAntwerpen
• Centrum Werken en Studeren (WeST)
- Ondersteuning bij aanvraag

• Betaald educatief verlof (zie verder)
• Opleidingscheques
• Tijdskrediet

- Loopbaanbegeleiding, specifiek gericht op de
combinatie van werken en studeren

• Examenfaciliteiten vastgelegd in Onderwijs- en
Examenreglement
 zie www.uantwerpen.be
• Studietrajectbegeleider, Ingrid Imbrecht
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Vlaams opleidingsverlof (VOV)

Opleidingscheques

vanaf 1 september 2019

• Betaald educatief verlof
 Vlaams opleidingsverlof
• Voor werknemers die minstens
50% tewerkgesteld zijn
in de privésector in het Vlaams gewest
• Per schooljaar: maximum 125 uren VOV
• Bepaald op basis van:

• Als werknemer recht op opleidingscheques om een deel
van het studiegeld te betalen: met een diploma hoger
onderwijs: via loopbaanbegeleiding
 maak een afspraak bij Centrum WeST

• 250 euro per jaar: de overheid betaalt de helft

de aanwezigheid in de les (contactonderwijs) OF het
aantal studiepunten van de opleiding (HO) => dus ook voor
praktijk!

• Meer informatie: www.uantwerpen.be/opleidingscheques
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Wat kost inschrijven aan de
UAntwerpen?

Extra voordelen
aan UAntwerpen
De UAntwerpen biedt

• Studiegelden 2019-2020
- standaardtarief:
242,8 euro + 11,6 euro/sp (938,8= 60 sp)
- tarief bijna-beursstudent:
242,8 euro + 4,2 euro/sp (494,8= 60 sp)
- tarief beursstudent:
110,8 euro + 0 euro/studiepunt

• Begeleiding van studenten met functiebeperking, topsporters,
kunstenaars en student-ondernemers
• Psychische begeleiding
• Bibliotheekfaciliteiten
• Ombudswerking (Ann Aerts)
• Geëngageerde en betrokken docenten
• Persoonlijke aandacht voor elke student

• Meer info?
https://www.uantwerpen.be/nl/onderwijs/inschrijven/bereid-jevoor/studiegeld/studiegelden-2019-2020/
https://www.uantwerpen.be/nl/onderwijs/studerenuantwerpen/studiebudgetsocialevoorzieningen/ondersteuning-uantwerpen/

kortom: een inspirerende academische
omgeving
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Structuur van het academiejaar
• Start standaardinschrijvingsperiode: 1 juli 2019
• Start eerste semester: 23 september 2019
• Kerstvakantie: vanaf 23 december 2019 tot 3 januari
2020
• Start januari-zittijd: 6 januari 2020
• Semestervakantie: 3 tot en met 7 februari 2020
• Start tweede semester: 10 februari 2020
• Paasvakantie: 6 tot en met 19 april 2020
• Start juni-zittijd:25 mei 2020
• Start tweede zittijd: 18 augustus 2020

Vragen?
Voorzitter lerarenopleiding: prof. dr. Tom Smits
Studietrajectbegeleider: mevr. Ingrid Imbrecht
Coördinator educatieve master: mevr. Annick De Vylder
Stagecoördinator: mevr. Ann Aerts
Onderwijssecretariaat: Venusstraat 35, Antwerpen
al onze contactgegevens vind je op
www.uantwerpen.be/educatieve-master
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Bedankt voor de aandacht!
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