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Doelgroep 

DE ECHO-assistentenopleiding richt zich in de eerste plaats op assistenten aangeworven aan UAntwerpen na 1 

oktober 2017.  

Enkel assistenten met een (ondersteunende) onderwijstaak in ’21-’22 komen in aanmerking voor deelname.  

Beoogde competenties  

Aan het einde van de opleiding ben je in staat om:  

− jouw specifieke onderwijstaken doelbewust (d.w.z. rekening houdend met de beginsituatie, de 

doelstellingen, het leerproces van de studenten en de randvoorwaarden) en kwaliteitsvol voor te 

bereiden en uit te voeren;  

− systematisch te reflecteren op de verschillende aspecten en effecten van jouw onderwijs;  

− de wijze waarop je jouw onderwijs vormgeeft, te legitimeren;  

− gefundeerd te communiceren over (gewenste) onderwijssituaties.  

 

Overlap Educatieve Master  

De opleiding heeft weinig overlap met het aanbod van de Educatieve Master. De ECHO-assistentenopleiding 

spitst zich immers toe op het hoger onderwijs, gaat uit van de onderwijsbeleidsvisie van UAntwerpen en heeft 

een sterk ‘in-service-training’- karakter. Ook wie de Educatieve Master al volgde, kan dus deelnemen.  

 

Studietijd en inbreng in eventuele doctoraatsopleiding  

De totale tijdsbesteding voor het voorbereiden en bijwonen van de contactmomenten enerzijds en het maken 

van de verwachte toepassingsopdrachten anderzijds, wordt geraamd op 60 uur.  

Verspreid over de looptijd van de opleiding betekent dit een studiebelasting van ongeveer een halve dag per 

week.  

Deelname aan de opleiding kan eventueel opgenomen worden als onderdeel van de doctoraatsopleiding. 

Hiervoor moet je dan wel zelf de goedkeuring vragen aan je promotor/beoordelingscommissie. 

 

Centrale leerinhouden  

De opleiding staat stil bij verschillende aspecten van de onderwijsopdracht van een assistent in het hoger 

onderwijs. Volgende topics met betrekking tot de voorbereiding, uitvoering en toetsing van onderwijs staan 

centraal:  

− leerdoelen formuleren  

− studenten activeren  

− het leerproces toetsen en beoordelen  

− de onderwijsleeromgeving ontwerpen, met aandacht voor de mogelijkheden van online en blended leren  
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Extra topics waaruit je een keuze maakt om je in te verdiepen, betreffen:  

− Klasmanagement  

− Werken met groepsopdrachten  

− Feedback geven  

− Diversiteit  

− Duurzaamheid 

Opbouw programma: contactmomenten en opdrachten  

De opleiding bestaat uit acht contactmomenten van telkens een halve dag.  

Voorts staan er drie grote toepassingsopdrachten op het programma. In deze opdrachten pas je de 

leerinhouden waarrond gewerkt wordt tijdens de contactmomenten, toe op je eigen onderwijscontext.  

Als vierde opdracht bereid je daarnaast een (stukje) les voor dat vervolgens geobserveerd wordt door collega-

deelnemers. Of het hierbij gaat om een fictieve mini-les (‘microteaching’) dan wel een volledige reële les 

(‘peerobservatie’), wordt bij de start van de opleiding bepaald. 

 

Data en locaties contactmomenten  

 
1 onder voorbehoud 
2 Of je in de voor- of namiddag wordt verwacht, kom je later te weten.   
3 Of je in de voor- of namiddag wordt verwacht, kom je later te weten.   

Wanneer? Waar?1 Wat?  

Woensdag 3 november ‘21 
9u30 – 12u30  

Stadscampus Startsessie – deel 1 

Woensdag 10 november ’21  
9u30 – 12u30  

Online  Startsessie – deel 2 

Donderdag 25 november ’21  
13u30 – 16u30  

Online Toetsen en beoordelen 

Dinsdag 14 december ‘21 
9u30 – 12u30  

Campus Drie Eiken Studenten activeren  

Woensdag 23 februari ‘22 
9u30 – 12u30 of 13u30 – 16u302  

Stadscampus  Microteaching  

Woensdag 2 maart ‘22 
9u30 – 12u30 of 13u30 – 16u303 

Stadscampus  
of online 

Keuzesessies  

Donderdag 10 maart ‘22 
9u30 – 12u30  

Campus Drie Eiken Onderwijs ontwerpen 

Maandag 16 mei ‘22 
9u30 – 12u 

Stadscampus Reflectie- terugkommoment  
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Organisatie en begeleiding  

Het ExpertiseCentrum Hoger Onderwijs (ECHO) van UAntwerpen staat in voor de organisatie en begeleiding 

van de opleiding. Voor editie 2021-2022 gaat het om volgende ECHO-teamleden:  

− Anke Baeyens, Onderwijsbegeleider  

− Jelle Geyskens, Onderwijsbegeleider  

− Fanny Neckebroeck, Onderwijsbegeleider  

− Jill Vandevenne, Onderwijsbegeleider  

− Ann Stes, Onderwijscoördinator  

Om de opleiding inhoudelijk te versterken en verankeren wordt voor de begeleiding ook gericht beroep gedaan 

op de specifieke expertise van centrale of facultaire onderwijsmedewerkers.  

 

Beoordeling en getuigschrift  

Om je deelname te honoreren ontvang je aan het einde van de opleiding een getuigschrift onderwijskundige 

professionalisering. Hiervoor moet je wel voldoen aan enkele evaluatiecriteria, namelijk:  

1) Je bent aanwezig op de contactmomenten;  

 

Het is belangrijk dat je steeds aanwezig bent op de voorziene contactmomenten; daarin wordt immers 

de basis gelegd voor een vlotte uitvoering van de praktijkopdrachten. Mocht je echt verhinderd zijn 

(ziekte, verblijf buitenland, …), dan hebben we daarvoor uiteraard begrip. Verwittig dan de begeleiding 

zo snel mogelijk. Opgelet: Als je meer dan tweemaal afwezig bent, kan je geen getuigschrift 

ontvangen!  

 

2) De voorziene praktijkopdrachten zijn uitgevoerd en als voldoende beoordeeld door de begeleiders. 

 

Vragen?  

Neem gerust contact op met ECHO via echo@uantwerpen.be.  
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