
Modeltrajecten voor de component leraarschap als zij-instromer 
 
Omwille van de consistentie van de opleiding raden wij aan de EM CW – VD Geschiedenis, component 
leraarschap (60 ECTS) bij voorkeur af te leggen in 1 of 2 jaar; een spreiding over 3 jaren is minder 
aangewezen, maar kan. Het overzicht van de opleiding leraarschap als zij-instromer af te leggen op 1 
jaar vind je op de pp. 19-22. Het betreft dan een programma van 60 CTS, dat gelijk staat aan een jaar 
voltijdse studie. Hieronder geven we enkele mogelijke scenario’s in geval van spreiding: 
 
- Spreiding over twee jaren (= ca. 30 ECTS/jaar; = twee jaren halftijds studeren) 

JAAR 1 JAAR 2 

‘Leren in maatschappelijk betrokken onderwijs, 
deel 1’ (6 ECTS) (sem. 1 of 2) 

‘Leren in maatschappelijk betrokken onderwijs, 
deel 2’ (6 ECTS) (sem. 1 of 2) 

‘Vakdidactiek geschiedenis’ (3 ECTS) (sem. 1) ‘Vakdidactiek geschiedenis 2 – uitbreiding’ (3 
ECTS) (sem. 1) 

‘Vakdidactiek geschiedenis – vertaling naar de 
praktijk’ (3 ECTS) (sem. 1) 

‘Ingroeistage 2 geschiedenis’ (6 ECTS) (jaar) 

‘Initiatiestage geschiedenis’ (3 ECTS) (jaar) ‘Doorgroeistage  geschiedenis’ (6 ECTS) (jaar) 

OPO Ingroeistage 1 geschiedenis (jaar) ‘Diversiteitsstage’ (3 ECTS) (jaar) 

‘Cultuureducatie: leer- en onderwijsprocessen in 
historische musea en erfgoedsites’ (3 ECTS) (sem. 
2) 

‘Masterproef – Onderwijsonderzoek 
(cultuurwetenschappen)’ (6 ECTS) (jaar) 

OPO verbredend/verdiepend luik (3 tot 6 ECTS) 
(sem. 1 of 2) 

 

OPO verbredend/verdiepend luik (6 ECTS) (sem. 1 
of 2) 

 

 
- Spreiding over drie jaren (= ca. 20 ECTS/jaar; = drie jaren a rato van gemiddeld twee dagen/week 

studeren) 

JAAR 1 

‘Leren in maatschappelijk betrokken onderwijs, deel 1’ (6 ECTS) (sem. 1 of 2) 

‘Vakdidactiek geschiedenis’ (3 ECTS) (sem. 1) 

‘Initiatiestage geschiedenis’ (3 ECTS) (jaar) 

‘Cultuureducatie: leer- en onderwijsprocessen in historische musea en erfgoedsites’ (3 ECTS) (sem. 
2) 

OPO verbredend/verdiepend luik (6 ECTS) (sem. 1 of 2) 

JAAR 2 

‘Vakdidactiek geschiedenis 2 – uitbreiding’ (3 ECTS)  (sem. 1) 

‘Vakdidactiek geschiedenis – vertaling naar de praktijk’ (3 ECTS) (sem. 1) 

‘Ingroeistage 1 geschiedenis’ (3 ECTS) (jaar) 

‘Ingroeistage 2 geschiedenis’ (6 ECTS) (jaar) 

OPO verbredend/verdiepend luik (3 tot 6 ECTS) (sem. 1 of 2) 

JAAR 3 

‘Leren in maatschappelijk betrokken onderwijs, deel 2’ (6 ECTS) (sem. 1 of 2) 

‘Doorgroeistage geschiedenis’ (6 ECTS) (sem. 1 of 2) 

‘Diversiteitsstage’ (3 ECTS) (jaar) 

‘Masterproef – Onderwijsonderzoek (cultuurwetenschappen)’ (6 ECTS) (jaar) 

 



Voor de modaliteiten per OPO (contact, afstand, blended): zie de ECTS-fiche per OPO of vraag 
informatie bij de regionale studieloopbaanbegeleider op campus.  
 
Kom je in aanmerking voor valorisatie van relevante ervaring/tewerkstelling (~ LIO): vul het daartoe 
voorziene webformulier in. 


