PRAKTISCH
ORGANISATORISCH:
•

De cursussen worden gegeven op zaterdagvoormiddagen van
8.45 uur tot 12.20 uur. (14 zaterdagen per module)

•

Je kan in elke module starten.

•

Je kan ook voor elk vak binnen een module afzonderlijk inschrijven.

•

De cursist die twee academiejaren (vier modules) met succes afrondt, verwerft
het Getuigschrift Hogere Opvoedkundige Studiën.

•

Het Diploma Hogere Opvoedkundige Studiën verwerf je na drie academiejaren
(zes modules). Wie opteert voor een meer gespreid studietraject moet het
volgen van de zes modules realiseren in maximaal zes jaar.

Katholiek Hoger
Instituut voor
Opvoedkunde vzw
Dr. F. De Hovre

PLAATS VAN DE CURSUSSEN/LESLOCATIE:
EDUGO, Campus De Toren, 1ste verdieping, Sint-Jozefstraat 10, Oostakker
Parkeergelegenheid bij de school
BIJKOMENDE INFORMATIE:
Eric Van Laere, voorzitter
Tel.:0498 86 49 18 - eric.vanlaere@dhosgent.be
INSCHRIJVINGSGELD: € 400.
Het schoolbestuur kan het volgen van de DHOS-cursus beschouwen als een individuele
nascholing, kaderend in het nascholingsplan van de school en derhalve het cursusgeld
van € 400 geheel of gedeeltelijk uit de nascholingsenveloppe betalen.

Infosessies
15 mei en 4 september 2019
15.00 uur in het Leslokaal

Het Getuigschrift en het Diploma Hogere Opvoedkundige Studies geven recht op een
weddesupplement.

Ben je geïnteresseerd ? Overweeg je een inschrijving?
Ben je ingeschreven als student eerste jaar?
INFOSESSIES:
15 mei en 4 september 2019 om 15.00 uur in het leslokaal.

SURF NAAR DE WEBSITE: WWW.DHOSGENT.BE

Sint-Jozefstraat 10, 9041 Oostakker

KATHOLIEK HOGER INSTITUUT VOOR OPVOEDKUNDE (KHIVO)
• Wil je je visie op onderwijs en opvoeding verdiepen en 		
verbreden?
• Denk je graag toekomstgericht mee over onderwijs en 		
opvoeding?
• Ben je geboeid door evoluties in het onderwijs?
• Wil je meewerken aan kwaliteitsverbetering en vernieuwing
in je school?
• Zie je uit naar een nieuwe leidinggevende uitdaging in je 		
onderwijsloopbaan?
• Zet je graag mee je schouders onder een ontwikkelingsgerichte
dynamiek in je school?
Dan is het KHIVO met de hogere opvoedkundige studiën (DHOS)
wellicht iets voor jou!
Het Katholiek Hoger Instituut voor Opvoedkunde Dr. F. De Hovre
start het academiejaar 2019-2020 op zaterdag 7 september 2019.
Leerkrachten uit het lager- en kleuteronderwijs,
beleidsmedewerkers, zorgcoördinatoren en directies kunnen aan
het KHIVO inschrijven voor een hoogstaande opleiding, verzorgd
door docenten met rijke praktijkervaring.
Meesterschap, visie en leiderschap zijn de drie pijlers van de
opleiding.

Het volledige KHIVO-programma wordt in drie jaar uitgewerkt
in zes modules rond specifieke thema’s. Elk academiejaar
behelst dus twee modules.
Als persoonlijk geïntegreerde evaluatie maakt de cursist na
elke module een werkstuk waarin hij o.m. aangeeft wat hij
in de cursussen heeft geleerd, hoe hij dit in zijn praktijk heeft
toegepast en op welke domeinen zijn professionele expertise
is toegenomen.
Academiejaar 2019-2020: Module ‘school en samenleving’ en
de module ‘school en cultuur’.
Het volledige opleidingsprogramma vind je terug in de
uitvoerige programmabrochure die u op aanvraag gratis
wordt toegestuurd. Zie ook onze website.

Het KHIVO biedt vooreerst cursussen waarin ‘meesterschap’
centraal staat, leergebiedgericht en met stevig accent op
didactiek: ICT, media, Nederlands, muzische vorming, S.T.E.M. en
leren leren. Er is eveneens oog voor ‘visie’: algemene vorming door
lessen in historische pedagogiek, filosofie, diversiteit. Ten slotte is
er aandacht voor ‘leiderschap’: het beleid van een basisschool.
SURF NAAR DE WEBSITE: WWW.DHOSGENT.BE

