
                      Thomas More Lerarenopleiding Kempen

Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Geel) | Verkorte educatieve bachelor in het secundair onderwijs (Geel) 

Keuze-opleidingsonderdelen bieden verdieping in eerder aangeboden inhouden. Uit het aanbod kiest de student voor minimum 6 studiepunten (mogelijk campusoverstijgende) opleidingsonderdelen, op maat van zijn eigen behoeften. Dit modelleert zijn toekomstige 

professionele ontwikkeling waarin een leven lang leren een vanzelfsprekendheid is.

               Keuzevakken academiejaar 2021-2022
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3 sp Board game design lab sem 1 ICE Cube dagonderwijs Geel of Turnhout

4 sp Wat is autisme? sem 1 Postgraduaat avondonderwijs Turnhout

5 sp Werken met kinderen en jongeren en hun gezin(nen) sem 1 Bachelor afstandsonderwijs Geel

3 sp Duurzaam leren sem 1 + sem 2 Bachelor afhankelijk van navorming

6 sp MAVO/PAV sem 1 + sem 2 Bachelor afstandsonderwijs Vorselaar 

6 sp STEM sem 1 + sem 2 Bachelor afstandsonderwijs Vorselaar 

3 sp Begeleiden van kinderen, jongeren en gezinnen uit balans sem 2 Graduaat dagonderwijs Geel 

3 sp Begeleiden van personen met een beperking sem 2 Graduaat dagonderwijs Geel 

3 sp Digital Learning Design sem 2 Bachelor afstandsonderwijs

3 sp Groepsdynamisch handelen sem 1 Graduaat dagonderwijs Geel 

5 sp Omgaan met conflicten sem 1 Bachelor afstandsonderwijs Geel

3 sp Sociologie sem 1 Graduaat avondonderwijs Geel 

5 sp Toegepaste positieve pyschologie sem 1 Bachelor afstandsonderwijs Geel

3 sp Sociologie sem 2 Graduaat dagonderwijs Geel 

3 sp Samenwerken sem 2 Graduaat weekendonderwijs Geel 

3 sp Short term mobility jaarvak Bachelor internationalisering 

3 sp Lesgeven binnen volwassenvormig sem 1 Master KUL** afstandsonderwijs (max. 30 studenten)

3 sp Leren in maatschappelijk betrokken onderwijs (LIMBO) sem 1 + sem 2 Master KUL afstandsonderwijs

3 sp Religie, zingeving en levensbeschouwing sem 1 + sem 2 Bachelor crash course Vorselaar 

3 sp Socio-ecologische inleiding tot duurzaamheid sem 2 Master KUL** digitale + fysieke lesmomenten Leuven 

3 sp Globale uitdagingen voor een duurzame samenleving sem 2 Master KUL** afstandsonderwijs

3 sp Straf- en jeugdbeschermingsrecht sem 2 Graduaat avondonderwijs Geel 

3 sp Straf- en jeugdbeschermingsrecht sem 2 Graduaat dagonderwijs Geel 
*semester 1 + semester 2 = OPO wordt tweemaal aangeboden; jaarvak = evaluatie gebeurt pas in juni 2022   ** Inschrijving bij de KUL is nodig als interuniversitaire student, hiervoor dien je geen extra inschrijvingsgeld (vaste kost) te betalen. 

Context: leraar van lerenden

Context: leraar in de school 

Context: leraar in de samenleving

https://www.thomasmore.be/ice-cube/ice-academy/board-game-design-lab-z25621-3stp
http://onderwijsaanbodkempen.thomasmore.be/syllabi/n/Z11989N.htm#activetab=doelstellingen_idm12401904
http://onderwijsaanbodkempen.thomasmore.be/syllabi/n/Z13149N.htm#activetab=doelstellingen_idm6962960
http://onderwijsaanbodkempen.thomasmore.be/prev/syllabi/n/ZX1934N.htm#activetab=plaatsen_in_het_onderwijsaanbod_idp3162720
http://onderwijsaanbodkempen.thomasmore.be/syllabi/n/Z25705N.htm#activetab=plaatsen_in_het_onderwijsaanbod_idp1587216
http://onderwijsaanbodkempen.thomasmore.be/syllabi/n/Z25698N.htm#activetab=doelstellingen_idp15528496
http://onderwijsaanbodkempen.thomasmore.be/syllabi/n/ZX1276N.htm#activetab=doelstellingen_idm16627136
http://onderwijsaanbodkempen.thomasmore.be/syllabi/n/ZX1550N.htm#activetab=plaatsen_in_het_onderwijsaanbod_idm370592
http://onderwijsaanbodkempen.thomasmore.be/syllabi/n/Z13261N.htm#activetab=doelstellingen_idm6157744
http://onderwijsaanbodkempen.thomasmore.be/syllabi/n/ZX1553N.htm#activetab=doelstellingen_idp1610800
http://onderwijsaanbodkempen.thomasmore.be/syllabi/n/Z13147N.htm#activetab=inhoud_idm7136624
http://onderwijsaanbodkempen.thomasmore.be/syllabi/n/ZX1559N.htm#activetab=doelstellingen_idm1977440
http://onderwijsaanbodkempen.thomasmore.be/syllabi/n/Z13148N.htm#activetab=doelstellingen_idm11178624
http://onderwijsaanbodkempen.thomasmore.be/syllabi/n/ZX1559N.htm#activetab=doelstellingen_idm1977440
http://onderwijsaanbodkempen.thomasmore.be/prev/syllabi/n/ZX1066N.htm#activetab=doelstellingen_idp126896
http://onderwijsaanbodkempen.thomasmore.be/syllabi/n/Z25145N.htm#activetab=plaatsen_in_het_onderwijsaanbod_idm13574368
http://onderwijsaanbodkempen.thomasmore.be/prev/syllabi/n/Z25775N.htm#activetab=plaatsen_in_het_onderwijsaanbod_idm6805952
http://onderwijsaanbodkempen.thomasmore.be/syllabi/n/Z25653N.htm#activetab=plaatsen_in_het_onderwijsaanbod_idp1633936
http://onderwijsaanbodkempen.thomasmore.be/syllabi/n/Z10402N.htm#activetab=doelstellingen_idp7657472
https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/2020/syllabi/n/G0D70BN.htm#activetab=doelstellingen_idp1626032
https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/2020/syllabi/n/H0O00AN.htm#activetab=toelichting_doceertaal_idm17507856
http://onderwijsaanbodkempen.thomasmore.be/syllabi/n/ZX1562N.htm#activetab=plaatsen_in_het_onderwijsaanbod_idm7374400
http://onderwijsaanbodkempen.thomasmore.be/syllabi/n/ZX1562N.htm#activetab=plaatsen_in_het_onderwijsaanbod_idm7374400

