EDUCATIEVE MASTER IN
ECONOMIE
90 ECTS
AFSTUDEERRICHTINGEN
Als afgestudeerde educatieve master
in de economie ben je sterk inhoudelijk
opgeleid. Dankzij deze sterke inhoudelijke
basiskennis heb je toegang tot minstens
twee vakdidactieken. Je hebt daarbij keuze
uit:
• Economie
• Wiskunde
• Informatica
• Project Algemene Vakken (PAV)

Kiezen voor een educatieve master
economie: deel jouw passie in de klas!
Wil jij graag met jongeren aan de slag binnen
jouw vakgebied, jouw passie? Dan kan dat via
de educatieve master economie waarbij je
vakinhoudelijke kennis onmiddellijk vertaalt naar
de onderwijspraktijk. Je bestudeert niet alleen
het functioneren van bedrijven, overheden en nonprofitorganisaties. Je verwerft niet enkel inzicht
in productie, transport, verkoop en recyclage van
goederen en diensten, maar ook in financiële
beslissingen, boekhouding, personeelsbeleid en
marketing. En je vertaalt deze kennis onmiddellijk
naar de onderwijspraktijk!

Tal van beroepsmogelijkheden
Je wordt een bevlogen leraar in de tweede en
derde graad secundair onderwijs. Dankzij een
sterke inhoudelijke basiskennis heb je toegang
tot minstens twee vakdidactieken. Of je nu
vakdidactiek Economie, Wiskunde, Informatica of
Project Algemene Vakken volgt, je wordt als leraar
uitgerust om relevante discussies aan te gaan
binnen jouw vakgebied.
Spreekt het hoger onderwijs je meer aan? Dan
kan je als docent professionals opleiden of als
wetenschapper bijvoorbeeld bestuderen hoe
ondernemerschap of duurzame consumptie kan
worden gestimuleerd in het onderwijs.
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Als professional met een educatief masterdiploma
ben je ook uitermate geschikt voor een job buiten
het onderwijs. Dankzij jouw sterk profiel kan je
bijvoorbeeld training geven in de bedrijfswereld,
professionals coachen of je expertise inzetten
voor het leren en welbevinden binnen organisaties.

Flexibiliteit troef in de educatieve master!
Binnen deze educatieve master kies je zelf
uit een groot aantal keuzevakken waarin
verschillende relevante onderwerpen aan bod
komen. Afhankelijk van jouw keuzeprofiel heb je
de keuze uit vakdidactiek Economie, Wiskunde,
Informatica en/of Project Algemene Vakken
(PAV). Je legt daarbij steeds weer de brug tussen
de economische en onderwijskundige theorieën
en de praktijk en het werkveld.

Een educatieve masteropleiding in
Brussel
De lerarenopleiding aan de VUB heeft een
uitstekende expertise in het werken met
verschillende doelgroepen (de leerkracht van
diversiteit) in het onderwijs. De specifieke context
van een grootstad als Brussel komt dan ook
uitgebreid aan bod tijdens jouw opleiding. Via
de masterproef, het sluitstuk van de opleiding,
krijg je de kans om onderzoek te doen binnen
jouw vakgebied met als doel het onderwijs en het
economisch weefsel te verbeteren en om jongeren
klaar te stomen voor de uitdagingen van morgen.

EEN OVERZICHT VAN DE VAKKEN:
MASTERJAAR 1

ECTS

Verplichte vakken
Krachtige leeromgeving economie

6

Vakdidactiek X 1

3

Vakdidactiek Y 1

3

Positief en inclusief leefklimaat economie

6

Vakdidactiek X 2

3

Vakdidactiek Y 2

3

School in partnerschap

3

Marktonderzoek

6

Jaarrekeninganalyse en auditing

6

Masterproef deel 1

9

Keuzevakken*

12

MASTERJAAR 2

ECTS

Verplichte vakken
Professioneel leraarschap

9

Organisatieontwerpen en -vergadering

6

International Corporate Finance

6

Masterproef deel 2

9

* Je kiest keuzevakken in functie van je afstudeerrichting en 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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