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Verkorte educatieve master

Deel jouw passie voor je vak
Heb jij al een masterdiploma op zak? En droom jij ervan om jongeren te 
inspireren voor jouw vak? Kies dan voor een verkorte educatieve master  
van 60 studiepunten en word een bevlogen leraar.

Er staat je een veelzijdige, uitdagende job te wachten. Scholen hebben 
nood aan competente vakexperts om hun teams te versterken. Ook de 
bedrijfs wereld zoekt naar de geknipte persoon om trainingen en work-
shops te geven.

7 verkorte educatieve 
masteropleidingen van  
60 studiepunten

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

Op basis van eerder behaalde 
diploma’s heb je toegang tot één, 
twee of meerdere van de 27 vak
didactieken.

 — Je leert lesgeven in je eigen vakgebied. De lessen 
vakdidactiek tonen welke didactische methoden je 
het best gebruikt om lesinhouden uit jouw vak te laten 
ontdekken. Want wiskunde geven is helemaal anders 
dan lesgeven in Frans.

 — Daarnaast komen heel wat onderwijskundige 
inzichten aan bod, van krachtige leeromgevingen 
ontwerpen tot jongeren motiveren en omgaan met 
verschillen in de klas.

 — Praktijk is belangrijk. Je krijgt ruim de kans om de 
theorie toe te passen in een stage of (internationaal) 
project. Daarbij geven we je tijd om te groeien: eerst 
geef je oefenlessen aan medestudenten, daarna geef 
je les op stagescholen onder begeleiding van ervaren 
mentoren. 

 — Je loopt stage in verschillende contexten. Je maakt 
kennis met zowel aso, tso, bso, kso en volwassenon-
derwijs als met OKAN, grote en minder grote scholen, 
scholen in een (groot)stedelijke en meer landelijke 
context.

 — Lessen en coaching door academici en praktijkassis-
tenten bieden je wetenschappelijke kaders om ook 
met een onderzoekende houding naar het onder-
wijsberoep te kijken. 



“Tijdens mijn 
stage zeiden leer-
lingen tegen me: 
‘jij bent echt ver-
liefd op jouw vak’. 
Een mooier com-
pliment kan je mij 
niet geven. Ik vind 
het fantastisch om 
mijn passie voor 
mijn vak door te 
geven.” 

Flexibel traject 
Als je al een master in je vakdomein hebt behaald, 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).

 — Je kan starten in september of februari.
 — De leerinhouden worden afwisselend aangeboden: face-to-face 

contactlessen, online lessen, zelfstandig te doorlopen leerpaden, 
enzovoort.

 — De meeste contactlessen vinden plaats in Antwerpen. Een deel van 
het traject kan je volgen op de campussen in Mechelen en Turnhout.

 — Diverse vakken kan je ook in avondonderwijs volgen.
 — (Al) aan de slag als leerkracht? Met een LIObaan kan je (een deel 

van) de praktijk in je eigen school afleggen.

Waarom kiezen voor UAntwerpen?
 — Je kan terecht in alle onderwijsnetten, waardoor je een maximale 

kans hebt op tewerkstelling.
 — Ervaren docenten bereiden je voor op lesgeven in de 2de én 3de 

graad secundair onderwijs, en andere onderwijscontexten.
 — Theorie en praktijk worden in elk opleidingsonderdeel geïntegreerd 

aan de hand van authentieke casussen en praktijkoefeningen.
 — Lesgeven in een superdiverse context wordt een evidentie voor jou. 

Je kan ook buitenlandse stage-ervaring opdoen. 
 — Je verwerft de competenties om ook coördinerende en leiding

gevende functies op te nemen, binnen en buiten het (secundair) 
onderwijs.

 Meer informatie vind je op 
www.uantwerpen.be/educatieve-master.

Scholen hebben nood aan competente 
vakexperts om hun teams te versterken. 

Ook de bedrijfswereld zoekt naar de 
geknipte persoon om trainingen en 

workshops te geven.

Claudio behaalde een 
master diploma biologie 
en volgde daarna de 
lerarenopleiding aan 
UAntwerpen.
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Studieprogramma

Het curriculum bestaat uit drie lijnen. De onderwijskundige lijn biedt 
thema’s zoals het ontwerpen van krachtige leeromgevingen en omgaan 
met diversiteit. De vakdidactische lijn bereidt je voor op het onderwijzen 
van één of meerdere schoolvakken. De profileringsvakken laten je eigen 
accenten leggen. Er zijn twee opties.

Onderwijskunde 18 sp 
Algemene didactiek 3 sp 
Oriënteringsstage 3 sp
Diversiteit en inclusie 3 sp
Krachtige leeromgevingen 3 sp
Klasmanagement 3 sp
School, beleid en maatschappij 3 sp

Twee vakdidactieken 30 sp 
Introductie vakdidactiek X met  
praktijkoefeningen

3 sp 
 

Vakdidactiek X met oefenlessen 6 sp
Groeistage X 6 sp
Introductie vakdidactiek Y met  
praktijkoefeningen

3 sp 
 

Vakdidactiek Y met oefenlessen 6 sp
Groeistage Y 6 sp

Eén vakdidactiek 21 sp 
Introductie vakdidactiek X met  
praktijkoefeningen

3 sp 
 

Vakdidactiek X met oefenlessen 6 sp
Groeistage X 6 sp
Groeistage X2 6 sp

Profilering 12 sp 
Masterproef 6 sp 
Onderwijsproject 3 sp
Eén keuzevak: 3 sp

 — School in een superdiverse  
samenleving

 — Leerlingenbegeleiding
 — Leer- en denkprocessen

Profilering 21 sp 
Masterproef 6 sp 
Profileringsvak en profileringsproject: 9 sp

 — STEM
 — Meertalig onderwijs
 — Onderwijskundig ontwerp

Twee keuzevakken: 6 sp
 — School in een superdiverse  
samenleving

 — Leerlingenbegeleiding
 — Leer- en denkprocessen

Optie A Optie B


