EDUCATIEVE MASTER IN
LICHAMELIJKE OPVOEDING
120 ECTS
AFSTUDEERRICHTINGEN
Als afgestudeerde educatieve master in
de LO ben je sterk inhoudelijk opgeleid.
Dankzij deze sterke inhoudelijke
basiskennis heb je toegang tot minstens
twee vakdidactieken. Afhankelijk van jouw
keuzeprofiel heb je de keuze uit:
• LO
• Biologie
• Project Algemene Vakken (PAV)

Een educatieve master lichamelijke
opvoeding, een sterk profiel in
meesterschap!
Als educatieve master in de lichamelijke
opvoeding verwerf je meesterschap in
lerarencompetenties die je in staat stellen om
de fysieke, mentale en sociale gezondheid
van individuen en groepen te verhogen door
het promoten van gezonde levensgewoonten.
De opleiding legt daarom de focus op goed
leraarschap met aandacht voor het leren en het
leervermogen van elk individu.
Tijdens de opleiding leer je sterk staan in een
omgeving vol diversiteit die voor alle leerlingen
maximale ontwikkelingskansen biedt. Je kan,
via goed doordachte onderwijsleerprocessen,
leerlingen succesvol stimuleren om te groeien
in gezond gedrag en dit vanuit een waarderende
en onderzoekende houding. Daarnaast
versterk je je professionele identiteit binnen
het domein van de lichamelijke opvoeding
en bewegingswetenschappen met een
keuzeprofiel dat bij jouw ambities past, namelijk
fitheid & gezondheid, training en coaching of
sportmanagement.
We zetten samen in op een duurzame humane
samenleving door het promoten van collaboratief
leraarschap om welbevinden en groeikansen
voor leerlingen en leraren maximale kansen te
bieden. De opleiding biedt een kritisch reflectieve
omgeving die jou uitdaagt om via onderzoekend
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leraarschap de verbinding te maken tussen
theorie en praktijk. Concreet betekent dit dat
in elk opleidingsonderdeel dat behoort tot de
component leraarschap praktijkervaring vervat zit.
Jouw brede academische vorming laat toe
om vernieuwend en vakoverschrijdend het
bewegingsonderwijs van de toekomst vorm
te geven. Je wordt geïnspireerd om beweging
en wetenschap meer en beter met elkaar te
verbinden, zowel op didactisch vlak als in functie
van het wetenschappelijk denken over het
menselijk lichaam in beweging. Samen streven
we uiteindelijk naar het maatschappelijk doel om
leerlingen en collega’s te overtuigen dat bewegen
even noodzakelijk is als slapen en eten, best onder
professionele begeleiding.
Tot slot biedt deze opleiding de mogelijkheid
om jouw vakbekwaamheid in de lichamelijke
opvoeding uit te breiden met een vakbekwaamheid in biologie of Project Algemene Vakken
(PAV).

EEN OVERZICHT VAN DE VAKKEN:
MASTERJAAR 1

ECTS

Verplichte vakken
Krachtige leeromgeving Lichamelijke
opvoeding

6

Vakdidactiek X 1

3

Vakdidactiek Y 1

3

Exercise and performance in health and
disease

4

Economie en bedrijfsleven

3

Inleiding tot het boekhouden en financiën

3

Aanvullende statistiek in de
bewegingswetenschappen

3

Positief en inclusief leefklimaat
Lichamelijke opvoeding

6

Vakdidactiek X 2

3

Vakdidactiek Y 2

3

School in partnerschap

3

Bewegingsvorming en methodiek IV

3

Sportbeleid in Vlaanderen

3

Geïntegreerde werkperiode: wintersporten

3

Masterproef Deel 1

9

Keuzevakken*

3

MASTERJAAR 2

ECTS

Verplichte vakken
Professioneel leraarschap

9

Sportrecht

3

Masterproef deel 2

15

Keuzevakken*

32

* Je kiest keuzevakken als keuzeblok in functie van je
profiel (Profiel Fysieke activiteit, Fitheid en Gezondheid,
Profiel Sporttraining en Coaching; of Profiel Sportbeleid
en Sportmanagement) en als keuzevak in functie van een
tweede vakdidactiek uit een gedetailleerde lijst keuzevakken.
Consulteer onze website via www.vub.ac.be/educatieve-master.
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