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Educatieve master

Deel de passie voor je vak met jongeren
Heb jij al een masterdiploma op zak? En droom jij ervan om de passie 
voor je vak te delen? Kies dan voor een verkorte educatieve master en 
word een competente leraar.

Als leraar staat je een uitdagende, veelzijdige job te wachten. Scholen 
hebben nood aan creatieve vakexperts. En ook in de bedrijfswereld word 
jij de geknipte persoon om trainingen en workshops te geven. 

 — Je leert lesgeven in je eigen vakgebied. Zo leer je in de lessen 
vakdidactiek hoe je jouw vak het best overbrengt aan anderen. 
Want lesgeven in bijvoorbeeld wiskunde, is iets helemaal anders dan 
lesgeven in Frans. 

 — Praktijk is belangrijk. Daarom wordt de theorie altijd ge koppeld aan 
stage-ervaringen. In het begin met oefenlessen aan je mede
studenten. Daarna op je stagescholen, waar je observeert, maar 
vooral ook zelf lesgeeft, onder begeleiding van ervaren leer krachten. 
Zo krijg je ruim de tijd om het lesgeven te oefenen.

 — Je loopt stage in verschillende contexten. Dit kan in het aso, maar 
ook in het tso, bso, kso, volwassenonderwijs of OKAN, in grote en 
minder grote scholen.

Flexibel traject 
 — Als je voltijds studeert, kan je de verkorte educatieve master voltooi

en in één academiejaar. In combinatie met job of gezin, kan je de 
opleiding best spreiden over een langere periode.

 — Je kan starten in september of in februari.
 — Het merendeel van het traject kan je zowel in dag- als in avond-

onderwijs volgen. 
 — Al aan de slag als leerkracht? Met een LIO-baan (volgens het decreet) 

kan je je stages in je eigen school afleggen. 

Dicht bij huis: drie locaties
De lessen gaan door in Antwerpen. Een deel van het traject kan je ook 
volgen op de campussen in Mechelen en Turnhout.



Waarom kiezen voor de Universiteit Antwerpen?
 — Leraren met het diploma van educatieve master van de Universiteit 

Antwerpen zijn gegeerd in alle onderwijsnetten, wat je een maxi
male kans op tewerkstelling biedt.

 — De Universiteit Antwerpen heeft een decenialange  expertise 
 op gebouwd om je op te leiden tot leraar in de 2de én 3de graad 
 secundair onderwijs.

 — Je verwerft de competenties om ook coördinerende en leiding-
gevende functies op te nemen.

De verkorte educatieve master
60 studiepunten 
Als je al een master in je vakdomein behaald hebt, kan je de educatieve 
master volgen via een traject van 60 studiepunten. Je kan 1 jaar voltijds 
studeren of het traject spreiden over 2 jaar (of langer). 

7 educatieve masteropleidingen 
De Universiteit Antwerpen biedt verkorte trajecten aan in: 

 — Cultuurwetenschappen
 — Economie
 — Gezondheidswetenschappen
 — Maatschappijwetenschappen
 — Ontwerpwetenschappen
 — Talen
 — Wetenschappen en technologie

Claudio behaalde een masterdiploma biologie en 
volgde daarna de lerarenopleiding aan de Universiteit Antwerpen.

“Tijdens mijn stage zeiden leerlingen tegen me: 
‘jij bent echt verliefd op jouw vak’. Een mooier 
compliment kan je mij niet geven. Ik vind het 
fantastisch om de passie voor mijn vak door te 
geven.” 



Educatieve master

Studieprogramma

Vakdidactiek 18
Hoe geef je les in jouw vak?

Introductie vakdidactiek X met praktijkoefeningen 3
Introductie vakdidactiek Y met praktijkoefeningen 3
Vakdidactiek  X met oefenlessen 6 
Vakdidactiek Y met oefenlessen  
of profileringsvak met praktijkoefeningen

6

Algemene onderwijskunde 15 

Thema’s zoals klasmanagement, diversiteit en leerlingen
begeleiding staan hier op het programma.

Algemene didactiek 3 
Onderwijskunde 1: Leer en gedragsprocessen 3 
Onderwijskunde 2: Leer en leefomgevingen 3
Onderwijskunde 3: Onderwijstechnologie en innovatie 3
Onderwijskunde 4: School en maatschappij 3

Stages 18 

Na een verkennende stage ga je tijdens je Groeistages op twee scho
len aan de slag. In je Profileringsstage werk je aan een zelf gekozen 
 project binnen een school, organisatie of bedrijf.  

 

Oriënteringsstage 3
Groeistage X 5
Groeistage Y 5
Profileringsstage 5

Masterproef 9 

Je verdiept je in een praktijkgericht onderwijskundig of vak
didactisch onderwerp. Je vertaalt dit naar de praktijk door bv. een 
lessenpakket uit te werken.

 

Studiepunten

Meer informatie vind je op www.uantwerpen.be/educatieve-master  
of op onze helpdesk (studhelp.uantwerpen.be/asoe).

https://studhelp.uantwerpen.be/asoe

