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Inhoud
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Collegerooster/lesmomenten
Examens
Inschrijvingsprocedure
Informatiekanalen
- Helpdesk ASoE:

• Hoe inschrijven aan UAntwerpen;
• Onderwijsadministratie (via SisA);
- Hoe werkt Blackboard (elektr. leeromgeving)

• Stages
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Collegerooster uitdovend traject
• Lessen zijn voorzien op maandagavond en/of
woensdagavond tussen 18u tot 22u
 Lukt dit voor jullie?

• Lessen worden 1 keer per jaar aangeboden
• Eventueel maatwerk voor wie in januari plant af te
studeren
• Gedetailleerde roosters beschikbaar tegen start
inschrijvingsperiode
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Examens
• Examenrooster beschikbaar vanaf 1 november –
start examenperiode 6 januari 2020
• Examens op dezelfde momenten als de lesdagen
• Faciliteiten voor werkstudenten: inhaalexamen op
vrijdag 24 januari (overdag) mits registratie als
werkstudent en attest van de werkgever
• Problemen: contacteer de ombuds Ann Aerts
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Inschrijvingsprocedure
• Digitale inschrijvingsprocedure (zie
stappenplan)
-

Voorbereiding: de online aanmelding
Indienen van de documenten en inschrijving in de SLO
Studiegeld en studentenkaart
Administratie van je studieprogramma (zie volgende dia)

• Deze inschrijvingsprocedure vindt u ook op de
helpdesk van de ASoE:
www.uantwerpen.be/helpdesk-asoe
• Graag snel inschrijven!
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Informatiekanalen: SisA
sisastudent.uantwerpen.be
Administratie van je studieprogramma
 laatste stap van de inschrijvingsprocedure
 wordt door studentenadminstratie van de SLO (Antwerp
School of Education) in orde gebracht
 na inschrijving: mail van studentenadministratie ASoE –
TO DO STUDENT: reply welke vakken je wil opnemen in ac
jr 2019-2020
 Aanpassingen studieprogramma mogelijk
 tot 31 oktober (jaar- en eerste semestervakken)
 tot 28 februari (tweede semestervakken)

Informatiekanalen:
SisA
sisastudent.uantwerpen.be
 na inloggen (d.w.z. toegankelijk na je inschrijving)
met UAntwerpen-gebruikersnaam en paswoord
 selfservice > studieprogramma

 Collegerooster: altijd up to date (lokalen)
 Start stage-aanvraag (zie verder)
 Verontschuldigen voor examens
 Resultaten raadplegen
 Registreren voor de tweede zittijd

Informatiekanalen:
Helpdesk ASoE met FAQ’s
www.uantwerpen.be/helpdesk-asoe
 Geen login nodig (d.w.z. toegankelijk zonder inschrijving)
 Inschrijvingsprocedure
 Opleidingsinfo  collegerooster raadplegen
 Deze ppt

Informatiekanalen: Blackboard
 Dashboard: blackboard.uantwerpen.be
 Tabs





Mijn studie
Mijn Organisaties
Ondersteuning
Starten aan UAntwerpen

 Snel naar
 Tools
 Ad Valvas
 Cursusmededelingen
 Organisatiemededelingen

Blackboard (vervolg)
 Ad Valvas
 Algemene mededelingen
 Mijn studie
 Cursuslijst

 Per opleidingsonderdeel

Bibliotheek

 Mijn organisaties

 (link naar) onderwijsadministratie Antwerp
School of Education
 Mededelingen
 Examenrooster
 Vacatures
 Presentaties van infosessies

Blackboard (vervolg)
 Wel toegang tot Blackboard maar
geen toegang tot de organisatie
onderwijsadministratie School of
Education?
Contacteer de Blackboard helpdesk

Praktijk extra muros
• Leraar in Netwerk (6stp)
 Wordt vervangen door
Leren in Netwerk – LIO (3stp) (SLO CVO
Crescendo)
Projectstage (3stp) (SLO UA)
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Praktijk extra muros
• Didactische Competenties Stage
(eindstage)

(9stp)

 Stage blijft behouden, stroomlijning met andere CVO’s
 Stagebezoeken door personeel UAntwerpen (= voormalige CVO-medewerkers)
 Ondersteuning door stagecoördinatoren UAntwerpen
 Volgens stageadministratie van UAntwerpen
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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 (<-> valorisatie van werkplekleren)
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• 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) (afwijking voor
werkplekvalorisatie, zie verder)
• 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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Leren in Netwerk
Leren in Netwerk

1) Opdracht ICT
-Individueel of in duo
-Sluit inhoudelijk aan bij VE
-Digital storrytelling: filmpje maken over afgebakend
leerstofonderdeel + formatieve evaluatie om actieve verwerking te
stimuleren
2) Opdracht onderwijs- en maatschappijgerelateerd thema
- Individueel of in duo
- neerslag: tekst of audio-opnames
- werken rond 3 thema’s, waarin telkens keuzevrijheid qua
onderwerp
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LIN:

Opdracht onderwijs- en
maatschappijgerelateerd thema
Thema 1: vernieuwende onderwijsprojecten in de kijker:
1. Methodeonderwijs in het secundair.
2. Geïntegreerd leren in LAB.
3. Proefproject ‘Schoolbank op de Werkplek’.

Thema 2: concrete vraagstukken in het onderwijs:
4. Godsdienst of LEF (levensbeschouwing, ethiek en filosofie) in het
onderwijs?
5. Werkt inclusief secundair onderwijs?
6. Kunnen burgerschapseducatie en vredesopvoeding uitsluiting en
extremisme counteren?
7. Kan online leren de leerkracht vervangen?
9. ‘Traditioneel’ vs. ‘vernieuwend’ onderwijs: naar een nieuwe schoolstrijd?
10. Discriminatie van leerlingen met een migratieachtergrond?

Thema 3: leerkrachten van nu en morgen:
11. Do’s & don’ts van leerkracht op sociale media.
12. Samen onderwijs maken: een deelcultuur als basishouding.
13. Werkbaar werk in het onderwijs?
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3) Opdracht projectstage
-Dit deel van het OPO wordt vervangen door het OPO Projectstage
van UA SLO
-Invulling: keuze uit beschikbare projecten
aanvraag project via mail aan Ingrid Imbrecht (deadline 1 oktober)
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Mobility online voor stageaanvragen na inschrijving
• Stagecoördinatie: Ann Aerts en Britt Van Ham
• Via https://sisastudent.uantwerpen.be
• UA-accountgegevens nodig om aan te melden
• Doorloop voor elke stage (volledig academiejaar)
de volledige workflow

Workflow voor student
1) Stage-aanvraag starten in SisA
• student doorloopt 4 schermen (per stage)
automatische link

2) Stage-aanvraag vervolledigen en beheren in Mobility Online
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.1 persoonlijke gegevens vervolledigen
2.2 bijkomende persoonlijke gegevens invullen
2.3 AsoE kent stageplaats toe
2.4 bekendmaking stageplaats
2.5 stagecontract aanvaarden
2.6 ASoE keurt stageplaats finaal goed
2.7 gegevens vakmentor(en) ingeven
(2.8 documenten uploaden)
2.9 ASoE sluit dossier af

3) Stageplanning ingeven en delen via Outlook 365
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• Handleiding Mobility beschikbaar via helpdesk
ASoE (vanaf midden juni)
• Aanvraag stages mogelijk na inschrijving
(vanaf 1 juli)
• Intromomenten op stagescholen: 8/10 en
10/12
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Het LIO-traject + valorisatie werkplekleren
• Leraar in opleiding: praktijk/stage via aanstelling in werkveld
• 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
• 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

• Voor theoretische opleidingsonderdelen wordt concordantie
gemaakt met SLO UA (bij LIO met meer dan 500 lesuren)
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Voorbeelden
• Volgorde van valorisatie
1. Leren in Netwerk: 6 sp.
2. Didactische competenties stage: 6 (van 9) sp.
(supervisie wordt nooit gevaloriseerd)

• Voorbeeld 1
Cursist heeft lesopdracht in 2e graad, 6 u. per week, gedurende 8 weken.
Reeds credits behaald voor LIN
 Opdracht is equivalent van 3,43 sp. (6/21 x 1,5 x 8w.)
 Valorisatie voor halve DCS (3 sp,)
 Nog af te leggen: Halve DCS (3 sp) + supervisie (3 sp)

22

• Voorbeeld 2
Cursist heeft lesopdracht in derde graad, 10 u. per week, volledig schooljaar
Nog geen credits behaald voor LIN en DCS,
 Opdracht is equivalent van 32,85 stp. (10/20 x 1,5 x 46w.)
 Valorisatie voor LIN (6sp) en DCS (6 sp)
 Geen stage meer af te leggen, enkel nog supervisie te volgen
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Ik geef les:
kies ik stage of valorisatie?
Stage binnen eigen
lesopdracht

Valorisaie

20 lessen

80 lessen

Vakmentor (collega) woont alle
lessen bij geeft FB en vult
evaluatieformulieren in

Geen vakmentor

Uitgebreide lesvoorbereidingen

LIO-map in overleg met
stagebegeleider

Intensieve begeleiding door
vakmentor

Beperkte begeleiding door
school en door opleiding
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Aanvraag LIO
• Mogelijkheid om vlotte overstap te maken naar LIO-traject
(of valorisatie van werkplekleren),
• Aanvraagformulier invullen (opvragen bij Ann/Britt) en
digitaal terugbezorgen aan stagecoördinatoren,
• Stagecoördinatoren maken berekening aantal stp. en
bezorgen valorisatiedocument,
• Afspraken maken met stagebegeleider over inhoud LIOmap,
• Contracten zelf laten tekenen door school.
• Indien van toepassing: toegekende stageschool op de
hoogte brengen dat stage (deels) vervalt
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Vragen?
Raadpleeg de helpdesk met FAQ’s:
categorie Uitdovende SLO CVO
www.uantwerpen.be/helpdesk-asoe
Voorzitter lerarenopleiding: prof. dr. Tom Smits
Studietrajectbegeleider: mevr. Ingrid Imbrecht
Stafmedewerker educatieve master: mevr. Annick De
Vylder
Stagecoördinator: mevr. Ann Aerts
Onderwijssecretariaat: Venusstraat 35, Antwerpen
contactgegevens op
www.uantwerpen.be/educatieve-master
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Bedankt voor de aandacht!

