Studiefiche
Vanaf academiejaar 2022-2023

Korte uitbreidingsstage (H002347)
Wegens Covid19 kan mogelijk afgeweken worden van de onderwijs- en evaluatievormen. Dergelijke afwijkingen zullen via Ufora worden gecommuniceerd.
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(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
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Aanbodsessies in academiejaar 2023-2024
A (jaar)
Nederlands

Gent

Lesgevers in academiejaar 2023-2024
Montero Perez, Maribel

LW06

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2023-2024
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werkplekervaring
Situering
Inhoud
De korte uitbreidingsstage sluit aan bij de vakdidactieken die student(e) volgt en verloopt
parallel aan de hieraan gekoppelde onderwijsbevoegdheden. De leerinhouden van de stage
sluiten aan bij de vakinhoudelijke vorming van de studenten in de masteropleiding. In deze
korte uitbreidingsstage staan observeren en het zelfstandig realiseren en begeleiden van
onderwijsleeractiviteiten centraal, net als reflectie op het eigen handelen Omdat het hier gaat
over een uitbreidingstage, wordt de concrete invulling (doelgroep, educatieve setting, aard van
de activiteiten, .. ) bepaald in overleg tussen de student(e) en het vakdidactisch team. Er zijn
minstens 4u observatie en 10 u zelfstandig ontwerpen en begeleiden van leerprocessen in het
secundair onderwijs. Voor het hoger onderwijs wordt de specifieke invulling individueel
afgestemd in onderling overleg tussen student en het didactisch team. Stages buiten het
onderwijs worden verrekend volgens de sleutel: 1 SP = belasting van 27 u
Begincompetenties
null
Eindcompetenties
Creditcontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via creditcontract gevolgd worden
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Integratieseminarie, stage

(Goedgekeurd)
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Leermateriaal
Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Evaluatiemomenten
niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Portfolio, vaardigheidstest, verslag
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is mogelijk
Eindscoreberekening
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