Combineren van doctoraat en lerarenopleiding nieuw vanaf academiejaar 2019-20201
Context
Vanaf het academiejaar 2019-2020 wordt aan de VUB een Educatieve Master (Ed MA) aangeboden.
Binnen de VLIR werd volgende opening gemaakt: “het schrappen van het verbod op het volgen van een verkort
traject educatieve master tijdens de doctoraatsperiode en door het inschrijven van deze mogelijkheid in de kaders
van de instellingen”
Bijgevolg mogen doctorandi vanaf nu ook een verkort traject Ed MA combineren met het doctoraat. Enerzijds
draagt de opleiding educatieve master bij aan professionalisering als doctor en geeft ze een stimulans aan de
vaardigheden voor wetenschapscommunicatie. Anderzijds versterkt het diploma de inzetbaarheid op de
arbeidsmarkt, in het secundair en hoger onderwijs of in andere opleidingscontexten. Bovendien biedt het -als
antwoord op het bestaande lerarentekort en de nood aan hoogopgeleide profielen in het onderwijs- een
maatschappelijke meerwaarde.
VUB processen Inschrijvingen en verworven credits in PhD PORTFOLIO van de doctoraatsstudent
Algemeen
•
•
•
•
•
•

De verkorte2 Educatieve Master wordt parallel aangeboden op vier campussen.
De Ed Ma kan opgenomen worden als een flexibel traject met keuze tussen contactonderwijs of een blend
tussen contact- en afstandsonderwijs naargelang de gekozen campus.
Er is een mogelijkheid tot spreiding bijvoorbeeld à rato van 15 studiepunten per jaar.
De opleiding wordt gevolgd na akkoord van de promotor.
De lesactiviteiten die doctorandi in het kader van hun aanstelling uitvoeren kunnen deels gevaloriseerd
worden in de verkorte educatieve master.
Verworven credits van de reguliere vakken van de Ed MA kunnen als ‘regulier vak’ in de PhD PORTFOLIO
opgenomen worden in de context van de verplichte doctoraatsopleiding. Noot: enkel voor vakken die
gevolgd werden gedurende het PhD traject.

Info over studietraject , vrijstellingen en begeleiding
https://student.vub.be/idlo#studietraject
voor bespreking en traject uitstippeling contacteer @Anske MERTENS en @Ellen DE TROYER
Vakken die reeds opgenomen werden (tot 5 jaar terug) voor het PhD traject tellen mee voor MILO en komen dus ook
in dat verkort Ed MA traject. Gedurende het PhD traject heeft de PhD hier vrijstelling voor. De behaalde credits
tellen echter niet mee in de context van de verplichte doctoraatsopleiding binnen de PhD PORTFOLIO onder Q4
(transferable skills).
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Bronnen: VLIR nota (d.d. 13 juni 2019) doctoreren en lerarenopleiding; FWO reglement ; art. 18 §2
Er worden twee soorten Educatieve Masters aangeboden. Ten eerste de geïntegreerde Educatieve Master waar studenten
kunnen instromen o.b.v. hun bachelor of SCH/VRB. Dit zijn programma's van 90 à 120 SP. Vervolgens de Verkorte Educatieve
Master van 60 SP waar enkel studenten kunnen in starten als ze reeds hun master hebben behaald. Bij deze laatste groep
moeten geen domein specifieke componenten meer gevolgd worden-deze zijn immers ingebed in de geïntegreerde EDUMA’sWat overblijft zijn enkel de vakken van het component leraarschap.
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Inschrijving
https://www.vub.be/studeren-aan-vub/
De inschrijvingsperiode begint op 1 juli en eindigt op 8 oktober 2020.
Aanmelding gebeurt online.
Voor info over stappenplan zie filmpje (Britt Vanroelen)
https://www.youtube.com/watch?v=ttegtNX-41Y
Online hulp nodig bij je aanmelding? Boek hier een afspraak in! Of stel je vraag via lerarenopleiding@vub.be

De doctoraatsstudent dient jaarlijks dubbele inschrijving te volbrengen -bij keuze optie voor een tweede diplomaa. Doctoraatsstudent (inschrijving is gekoppeld aan een doctoral school)
b. MA student voor de Ed MA (deeltijdse inschrijving met diplomacontract) voor de PhD student heet
dit verkorte educatieve MA traject.
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