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Maandelijkse onderwijstip

Maandelijks verspreidt ECHO een onderwijstip met 
praktische ideeën en suggesties voor de praktijk van 
het hoger onderwijs. Geen grote theorieën dus, maar 
praktische inspiratie voor u als lesgever. Bij elke tip 
wordt verwezen naar verdiepende literatuur voor wie 
zich verder wil inwerken in de topic.

De ECHO-onderwijstips worden in de eerste plaats 
verstuurd via de Nieuwsbrief Onderwijs van UAnt-
werpen; via de ECHO-website (www.uantwerpen.be/
nl/centra/expertisecentrum-hoger-onderwijs) kan u 
zich inschrijven om de tips via mail te ontvangen. Via 
dezelfde website kunt u ook voorgaande tips nalezen 
in het archief, dat zowel chronologisch als thematisch 
geraadpleegd kan worden.

Professionalisering op maat

Wilt u graag een professionalisering op maat van uw 
faculteit of opleiding aan UAntwerpen? Laat het ons 
weten. We werken graag in samenspraak met u een 
activiteit uit. Als u en uw collega’s interesse hebben 
in een gezamenlijke professionaliseringssessie rond 
een specifeke onderwijskundige topic -bijvoorbeeld 
naar aanleiding van een curriculumwijziging of als 
opvolging van een peerreview- dan kunt u een beroep 
doen op ons. Signaleer tijdig (bij voorkeur een drietal 
maanden voorafgaand aan de periode waarin u de ses-
sie wenst) uw vraag aan de CIKO-stafmedewerker, de 
voorzitter van de onderwijscommissie en/of de decaan 
zodat zij in overleg met ECHO een aanbod kunnen orga-
niseren. ECHO kan per faculteit maximaal twee profes-
sionaliseringssessies per academiejaar inrichten. 

Verdere informatie en inschrijven

Voor meer informatie of om u in te schrijven voor één van 
onze professionaliseringsinitiatieven verwijzen we naar 
onze website: 

www.uantwerpen.be/echo

Contactgegevens

ECHO

Antwerp School of Education (ASoE) 
Venusstraat 35, 2000 Antwerpen 
Tel: 03 265 45 08 
echo@uantwerpen.be 
www.uantwerpen.be/echo 

Antwerp School of Education (ASoE)



Het ExpertiseCentrum Hoger Onderwijs (ECHO) maakt, samen 
met de Academische lerarenopleiding binnen de Educatieve 
master en het Centrum Nascholing Onderwijs, deel uit van de 
Antwerp School of Education (ASoE) van UAntwerpen. ECHO 
ontwikkelt en ondersteunt professionaliseringsactiviteiten  
die gericht zijn op een verbetering en vernieuwing van het  
onderwijs aan UAntwerpen. Het wenst daarmee essentieel bij 
te dragen tot het creëren van een onderwijscultuur die een rijke 
leeromgeving biedt voor studenten en een sterke aantrekkings-
kracht heeft op onderwijzend personeel.

De activiteiten van ECHO situeren zich op 2 domeinen:
• Professionalisering van het onderwijzend personeel van 

UAntwerpen
• Uitvoering van (toegepast) onderwijskundig onderzoek 

Lesgeven in het academisch onderwijs is een boeiende 
maar ook complexe taak. Zowel beginnende als meer ervaren 
lesgevers hebben vaak heel wat vragen over het verzorgen 
van kwaliteitsvol onderwijs.
• Hoe kan ik mijn studenten gericht activeren of een 

blended aanpak realiseren?
• Hoe verbeter ik toetsen op een valide en betrouwbare 

manier?
• Hoe organiseer ik effectief klasmanagement?
• Hoe geef ik mijn onderwijs vorm op een 

competentiegerichte manier?
• Op welke manieren kan ik meebouwen aan het onderwijs 

binnen de faculteit of opleiding?
• ….

Om hierop antwoord te kunnen bieden, ontwikkelt ECHO ver-
schillende professionaliseringsinitiatieven die variëren in 
lengte en doelgroep.

Opleiding beginnende assistenten

De ECHO-assistentenopleiding richt zich op  
assistenten van UAntwerpen met een  
ondersteunende onderwijstaak.

Het bewust en kwaliteitsvol leren uitvoeren van de  
eigen onderwijsopdrachten is de voornaamste doelstelling 
van deze opleiding. Deelnemers aan de opleiding worden 
ondersteund bij het uitbouwen van competenties op het 
gebied van de voorbereiding, uitvoering en toetsing van  
hun onderwijs.

Het opleidingstraject heeft een omvang van 60 uren, 
waarvan ongeveer een derde contacttijd. De overige tijd is 
voorzien voor de uitwerking van thuisopdrachten waarbij 
opgedane inzichten worden toegepast in functie van de eigen 
lespraktijk.

Modulaire opleiding beginnende docenten  
(BKO, Basiskwalificatie Onderwijs)

De ECHO-docentenopleiding ondersteunt de professionele 
ontwikkeling van een beginnende docent in het universi-
tair onderwijs. Zij staat open voor docenten met een zelf-
standige onderwijstaak aan UAntwerpen. Deelnemers scher-
pen hun competenties aan op volgende terreinen:
• Het ontwerpen van onderwijs
• Het geven van onderwijs
• Het meebouwen aan de onderwijsorganisatie

De opleiding bestaat uit drie, los van elkaar te volgen modu-
les, gevolgd door een afrondende eindopdracht. Elke module 
wordt minstens tweejaarlijks aangeboden. Telkens staat de 
uitwerking van een praktijkopdracht centraal die wordt uit-
gevoerd in of zich toespitst op de specifieke onderwijscontext 
van de deelnemer. Via groepsbijeenkomsten en gerichte feed-
back worden de deelnemers begeleid bij hun uitwerking van 
de opdracht. Op deze manier vormt elke module, en zo ook de 
opleiding als geheel, een ‘training on the job’. 

De totale tijdsbesteding voor deelname aan alle modules 
van de docentenopleiding wordt geraamd op 120 uur.

In vergelijking met andere ECHO-initiatieven zoals de 
opleiding voor beginnende assistenten of losse sessies 
onderwijskundige professionalisering, kenmerkt de do-
centenopleiding zich als een bredere en meer diepgaande 
onderwijskundige vorming.

Succesvolle deelname aan de opleiding sluit aan bij het 
criterium voor professionalisering zoals opgenomen in 
het evaluatierooster voor ZAP aan UAntwerpen. Het ge-
tuigschrift wordt bovendien erkend door alle Nederlandse 
universiteiten als gevolg van de overeenkomst ‘weder-
zijdse erkenning BKO’ tussen de Nederlandse VSNU en 
UAntwerpen.

Korte, losse sessies onderwijskundige 
professionalisering

Om tegemoet te komen aan de vraag naar korte initiatieven 
enerzijds en naar activiteiten voor meer ervaren docenten 
anderzijds, organiseert ECHO ook losse sessies onder-
wijskundige professionalisering. Deze sessies, die vaak 
plaatsvinden tijdens lunchtijd, richten zich op het onder-
wijzend personeel en de beleidsmedewerkers onderwijs 
van UAntwerpen. Soms beperken de sessies zich tot een 
voorstelling van enkele good practices, een andere keer 
wordt een meer theoretische benadering gecombineerd 
met praktische toepassingen. 


