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Ben jij ook de geknipte persoon om leraar
Ben je enthousiast, communicatief vaardig en wil je een inspiratiebron zijn
voor de jongeren van vandaag?
Beschik je over een grote dosis vakbekwaamheid en wil je jouw expertise delen
met leerlingen?
Ben je leergierig en bereid om mee te innoveren in een snel veranderende
maatschappij ?
Voel je je geroepen om je in te leven in de leef- en denkwereld van jongerenculturen?
Wil je leerlingen motiveren, uitdagen en activeren?
Wil je hen zowel begeleiden in hun leerproces als in de totale ontplooiing van
hun persoon?
DAN SCHUILT ER WELLICHT EEN LERAAR IN JOU EN KAN DE SPECIFIEKE
LERARENOPLEIDING JE HELPEN IN HET REALISEREN VAN JE DROOMJOB!
In deze brochure maak je kennis met de dagopleiding Leraar Secundair
Onderwijs voor houders van een diploma hoger onderwijs.
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r secundair onderwijs te worden?
INFOMOMENT
Tijdens de infomomenten word je geïnformeerd over het opleidingsaanbod en
tal van aspecten van het studieverloop. Je ontvangt belangrijke informatie over
je onderwijsbevoegdheid en je krijgt de nodige uitleg over de organisatie en
werking van het eenjarig traject.
De infomomenten duren ongeveer anderhalf uur waarna er kans is tot vraagstelling.
MAANDAG 8 MEI van 18.00 u tot 19.30 u
Het infomoment gaat door in VIVES campus Brugge, Xaverianenstraat 10,
Brugge. Er zijn ook infomomenten over de vrijstellingsprocedure (zie p 4).
START INSCHRIJVINGEN VANAF 8 MEI 2016 VIA HET SECRETARIAAT
CONTACT: CVO.VTIBRUGGE@VIVES.BE
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Voor wie?									
Je bezit een diploma hoger onderwijs (bachelor of master).
Je wil lesgeven in het (buitengewoon) secundair onderwijs en/of je denkt aan
lesgeven in het volwassenenonderwijs of instructie, training of vorming buiten
het onderwijs. De specifieke lerarenopleiding (SLO) bereidt ook voor op het
lesgeven in het hoger onderwijs.
Je bent vakbekwaam in de specialiteit van het (de) vak(ken) dat (die) je wil geven door je vooropleiding en eventuele professionele ervaring.
Je kan je lesbevoegdheid opzoeken via www.ond.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen.
Je diploma’s en eventuele beroepservaring buiten het onderwijs bepalen in
welke graden, welke leerjaren en welke vakken je een leraarsopdracht mag
opnemen.
De SLO leidt op tot het behalen van het diploma van leraar secundair onderwijs
en is equivalent aan een SLO verbonden aan een universiteit.
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Vrijstellingen: EVC/EVK-procedure
De directie van het centrum kan je (deel)vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting.
Toegekende vrijstellingen zijn 5 jaar geldig.
Je vraagt altijd een vrijstelling aan voor de volledige module. Dit kan resulteren
in een toekenning van een vrijstelling voor de volledige module of een onderdeel ervan (theorie, opleidingspraktijk en preservicepraktijk).
Er zijn twee vrijstellingsprocedures nl. een EVK- en een EVC-procedure die al
dan niet in combinatie kunnen verlopen. Vrijstellingen vraag je digitaal aan.
Studenten van het eenjarige traject moeten alle vrijstellingen eenmalig aanvragen en doorsturen vóór 1 september. Vrijstellingen voor het eenjarig traject
kan je dus maar één keer aanvragen bij het begin van je opleiding.
Handig om weten…
• Het praktijkgedeelte van LEV bestaat uit EHBO. Informeer je tijdig om hiervoor eventueel een vrijstelling aan te vragen via www.slovrijstellingen.be
INFOMOMENT VRIJSTELLINGSPROCEDURE
DONDERDAG 22 JUNI om 18 u. in CVO VIVO, Scheutistenlaan 12, Kortrijk
Informeer je grondig alvorens (een) vrijstelling(en) aan te vragen!
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Hoe is de opleiding georganiseerd?

60 studiepunten: 30 theorie en 30 praktijk
praktijkopdrachten in iedere module

contactonderwijs

afstandsonderwijs

vaste stageplaats

studieduurverkorting via EVC/EVK mogelijk
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De lerarenopleiding bestaat uit 60 studiepunten waarvan 30 theorie en 30
praktijk.
De praktijkcomponent omvat opleidingspraktijk (praktijk binnen de opleiding)
en preservicepraktijk (in de stageplaats). Er wordt in de opleiding gekozen voor
een geïntegreerd opleidingsconcept waarin theoretische en praktijkgerichte
opleidingsonderdelen worden afgewisseld en aan mekaar worden gekoppeld.
Je verwerft kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes via een combinatie
van contact- en afstandsonderwijs (gecombineerd onderwijs) en uiteraard ook
via de preservicetraining. De begeleiding buiten de lessen gebeurt o.a. via de
elektronische leeromgeving (Smartschool). Dit betekent dat aanwezigheid niet
in alle lessen verwacht wordt (zie afspraken tijdens de eerste les en het jaarprogramma).
Je kiest van bij de start een vaste stageplaats. Tijdens de startweek word je
wegwijs gemaakt hoe je een stageplaats kunt aanvragen. De preservicetraining
bestaat uit een onderdompeling in het beroep van leraar. Je leert de taken van
een leraar uitoefenen o.a. door het vervullen van stageopdrachten op microniveau in klasverband (van observeren over participeren tot zelfstandige stage)
maar ook door het uitvoeren van mesotaken (zoals het bijwonen van vergaderingen, meewerken aan projecten…).
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Het eenjarig traject via dagopleiding
Met dit traject kan je op één schooljaar het diploma van leraar behalen. Alle
modules worden in voltijds dagonderwijs aangeboden. Dit intensieve traject
kies je best als je nog niet werkt en je je volledig kunt richten op je opleiding.
Instappen kan enkel in september. Enkele vakken kunnen wel vanaf februari
worden gevolgd via het Flextraject. Dit zorgt voor een verlichting van het
eenjarige traject.
Het traject volgt een vast opleidingsprogramma met lessen op dinsdag,
woensdag en donderdag. De andere dagen (maandag en vrijdag) zijn
voorbehouden voor het uitvoeren van praktijkopdrachten op de stageplaats,
voor zelfstudie en afstandsonderwijs. Zo krijg je de kans om jouw kennis en
vaardigheden meteen in de praktijk toe te passen.
Het eenjarig traject is voorbehouden voor professionele of academische
bachelors of studenten met een diploma hoger onderwijs. Je behoudt je
statuut als student en dus ook je recht op kinderbijslag indien jonger dan 25
jaar. Informeer hiervoor tijdig bij je kinderbijslagfonds (opvragen formulier).
Het aantal plaatsen voor dit traject is beperkt tot maximaal 30.
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Je volgt les in kleine groepen. Via een grote variatie aan interactieve werkvormen
ondervind je hoe het is om in een klas voor een groep te staan.
De lectoren staan steeds klaar met handige tips en didactische raad om jouw
talenten in de kijker te zetten en jouw verbeterpunten aan te pakken.
Afgestudeerden kunnen met hun diploma aan de slag binnen en buiten het
onderwijs. Je bent immers gegeerd op de arbeidsmarkt om je sterk getrainde
basisvaardigheden: communicatieve vaardigheden, informatie verwerven en
verwerken, doeltreffend omgaan met ICT, presentatievaardigheden...

8

Geïntegreerd opleidingsprogramma

De opleiding is modulair georganiseerd en bestaat uit 4 clusters, die elk uit een
aantal modules zijn opgebouwd (voor meer uitleg hierover: zie opleidingsbrochure).
De didactische leerlijn omvat de modules DCA, DCP, DCO en DCS die als één geheel worden aangeboden (= DC-leerlijn). Je krijgt een vaste praktijkbegeleider
die jou persoonlijk coacht en opvolgt doorheen je didactisch leerproces.
De niet didactische leerlijn omvat de modules OMA, LEV, COO, BEG, GRM en
PPC als ondersteuning van je lerarenopdracht.
Tijdens de stages in het werkveld oefen je de didactische en ondersteunende
leraarsvaardigheden alsook een aantal vakoverschrijdende competenties, zoals werken in teamverband, reflecteren over probleemsituaties, een project
organiseren…
Je behaalt het diploma van leraar als alle modules met succes doorlopen zijn.
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Startweek en eigenlijke lessen
De startweek van de opleiding is voorzien van 18 tot 22 september 2017.
Tijdens die volledige lesweek maak je kennis met je medestudenten en de concrete inhoud van de verschillende modules.
Je krijgt informatie over:
• de onderwijsterminologie / de bekwaamheidsbewijzen en de structuur
van het onderwijs;
• de inhoud van de praktijk en de stageopdrachten in het werkveld;
• de basisprincipes van competentiegericht opleiden.
Je verneemt hoe je je stageaanvraag kunt indienen, je wordt wegwijs gemaakt
in de digitale leeromgeving Smartschool. Je legt een taaltest af en je kunt jezelf
evalueren (en remediëren) op ICT-vaardigheden.
Op het einde van de lesweek voorzien we vrijstellingsgesprekken (voor wie een
aanvraag deed) en krijg je zicht op eventueel toegekende vrijstellingen en de
groepsindeling voor de lessen.
De eigenlijke lessen starten vanaf 25 september 2017.
De lesmomenten vind je terug op:
www.cvo.vtibrugge.be/files/jaarplanning.pdf
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De Specifieke Lerarenopleiding in
het eenjarig traject is zeer
intensief, maar de goede begeleiding van
de bekwame lectoren zorgt ervoor dat je
de opleiding op een haalbare manier
kunt volgen en beëindigen.

Justine D.
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Coaching op maat
Een zekere vorm van zelfstandigheid ontwikkelen is onontbeerlijk, maar in bepaalde situaties kan het zinvol zijn extra ondersteuning te krijgen om onvoorziene moeilijkheden op te lossen. Dat extra duwtje in de rug kan het verschil
maken.
Mocht je nood hebben aan extra begeleiding op vlak van taalvaardigheid, dan
kun je terecht bij de taalcoach en één of meerdere sessies van de cursus taalzorg volgen. Meer info verneem je bij de start van de opleiding.
Tijdens de afstandsmomenten kan er ook een afspraak gemaakt worden met
de lector om
• meer uitleg te krijgen;
• een deel van je uitgewerkte opdracht voor te leggen.
Persoonlijke begeleiding bij ICT-problemen wordt gegeven via de ICT-coach van
CVO VTI Brugge.
Krijg je gedurende je opleidingsjaar de kans om halftijds of voltijds een onderwijsopdracht uit te voeren, dan kan het vervolg van je opleiding besproken
worden en is de overstap naar het Flextraject zeker mogelijk.
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BEMIDDELING
De ombudsman is er voor al je vragen over het onderwijs- en examenreglement, het eerlijke verloop van examens/assessments of wanneer je door omstandigheden een meningsverschil hebt met een lector.
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Praktische info en inschrijven
INSCHRIJVEN
Volg best een infomoment vooraleer je je inschrijft!
Inschrijven kan altijd persoonlijk op het secretariaat. Je kan je inschrijven tot
vlak voor de eerste lesweek, maar er wordt gewerkt met een inschrijvingsstop.
Bij inschrijving op het secretariaat breng je een kopie mee van je hoogst
behaalde diploma en je identiteitskaart.
WAT KOST DE OPLEIDING ?
Je betaalt inschrijvingsgeld per module. Deze bedraagt 1.50 euro per lestijd.
Het volledige traject telt 720 lestijden. Je kan per schooljaar maximum 600
euro inschrijvingsgeld betalen.
Daarnaast betaal je ook een extra kost (syllabus, account smartschool…) afhankelijk van de module.
Voor een spreiding van betaling kan je contact opnemen met het secretariaat.
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EXTRA KOST
DIDACTISCHE LEERLIJN

NIET DIDACTISCHE LEERLIJN

DIDACTISCHE COMPETENTIE
ALGEMEEN (DCA)

€ 23

ONDERWIJS EN MAATSCHAPPIJ
(OMA)

€ 19

DIDACTISCHE COMPETENTIE
PRAKTIJKINITIATIE (DCP)

€ 32

LEERKRACHT EN
VERANTWOORDELIJKHEDEN (LEV)

€ 24

DIDACTISCHE COMPETENTIE
OEFENLESSEN (DCO)

€ 22

COMMUNICATIE EN OVERLEG
(COO)

€ 28

DIDACTISCHE COMPETENTIE
STAGE (DCS)

€ 23

PSYCHO-PEDAGOGISCHE
COMPETENTIE (PPC)

€ 23

BEGELEIDING (BEG)

€ 24

GROEPSMANAGEMENT (GRM)

€ 19

TAALZORG

€9

Voor online pakket SNS Plantyn om spelling in
te oefenen, kan ook buiten de cursus taalzorg
op zelfstandige basis gebruikt worden.

KORTINGEN OP INSCHRIJVINGSGELD
In sommige gevallen kan je korting krijgen op inschrijvingsgeld of zelfs vrijgesteld worden van inschrijvingsgeld (werkloos, werkongeschikt, klant bij het
OCMW, asielzoeker…). Vraag in het secretariaat na of je in aanmerking komt
voor geen of verminderd inschrijvingsgeld.
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MBC
MAATSCHAPPELIJKE
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DC
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0,2
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0
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OPENINGSUREN SECRETARIAAT CVO VTI BRUGGE
Op maandag, dinsdag en donderdag van 14 u. tot 20 u.
Op vrijdag van 14 u. tot 18 u.
Gesloten tijdens de herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie.
CONTACT
CVO VTI Brugge
Boeveriestraat 73
8000 Brugge
050 34 75 00
www.cvo.vtibrugge.be/lerarenopleiding
cvo.vtibrugge@vives.be
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