Van tweede- naar eerstegraadsbevoegdheid (‘Van 2 naar 1’) – Master of Education


Hoe en waar kan ik een aantrekkelijke masteropleiding voor mijn
eerstegraadsbevoegdheid volgen?
Ben je tweedegraads leraar, en wil je in jezelf en in de kwaliteit van je onderwijs investeren,
volg dan de masteropleiding tot eerstegrader aan de lerarenopleiding van de Hogeschool Utrecht.
Je vergroot ook je loopbaankansen, want er komen veel vacatures aan voor eerstegraders.
Doelgroep
Tweedegraadsbevoegde docenten die werken in het voortgezet onderwijs in de Haagse regio (Den Haag,
Rijswijk en Leidschendam-Voorburg). Je bent in het bezit van een bachelordiploma.
Doel van de opleiding
Je behaalt het diploma ‘Master of Education’ (MEd) voor jouw vakgebied en bent daardoor
eerstegraadsbevoegd.
De Hogeschool Utrecht biedt masteropleidingen aan voor leraren aardrijkskunde, biologie, Duits, Engels,
Frans, natuurkunde, Nederlands, scheikunde of wiskunde. Voor andere vakken moet je een masteropleiding
aan een universiteit volgen. Let op: je bacheloropleiding moet aansluiten op je masteropleiding.
Duur van de opleiding
Twee of drie jaar; in deeltijd.
Kwalificatie
Voor je masterdiploma moet je 90 studiepunten (ECTs) behalen. Ieder punt vergt 28 uur studie.
De opleiding is opgebouwd uit drie onderdelen: vakspecifieke modulen, generieke modulen
(docentschap) en onderzoek. Elke afgeronde module is goed voor 5 à 10 studiepunten.
Vorm van de opleiding
De lerarenopleiding van de Hogeschool Utrecht loopt voorop met het ‘blended’ opleiden van leraren.
‘Blended learning’ is een didactisch concept dat leren in de klas, op de werkplek, in leerteams,
individueel en digitaal combineert. De digitale leeromgeving is daarbij de organisator van het
leerproces. Studenten kunnen zo veel flexibeler onderwijs volgen. Lees hier verder.
De deelnemers aan de masteropleiding hebben twee face-to-face (ftf) bijeenkomsten in een periode
van tien weken; de overige studietijd wordt besteed aan werkplekleren, samen leren, individueel leren
en online leren. De ftf-bijeenkomsten zijn in Utrecht.
Docenten
De modules worden gegeven door docenten van de lerarenopleiding Instituut Archimedes, Faculteit
Educatie van de HU. Een studieloopbaanbegeleider coacht jou en het leerteam waarin je participeert
tijdens de twee of drie jaar studie.
Kosten
Je betaalt jaarlijks collegegeld (2015-2016: € 1.757,-). Daarnaast zijn er kosten verbonden aan de
aanschaf van boeken en andere leermiddelen. Die verschillen per opleiding.
Modules Tweedegraads PLUS
Heb je al een of meer modules gevolgd aan de lerarenopleiding van de HU via Tweedegraads PLUS van
De Rode Loper, meld dit dan aan de intakecoördinator van de opleiding, zodat het studieprogramma
aangepast kan worden..
Verschil met een reguliere masteropleiding
De lerarenopleiding van de HU combineert vakkennis met het leraarschap voor de toekomst.
Daarbij komen onderdelen aan bod als samenwerkend leren, een pro-actieve houding,
netwerken, een onderzoekende houding en het zijn van een reflective practioner.
Je leert altijd samen met andere studenten in een leerteam.
Doordat ICT geïntegreerd is in het curriculum, kun je goed je eigen tijd en plaats kiezen om te leren.
Het ‘blended’ opgeleid worden vergt meer van je zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid.
Nog vragen?
Heb je nog vragen, mail die dan naar info@derodeloper.nu of naar projectleider Edith Peeters van de
Hogeschool Utrecht, mailadres: edith.peeters@hu.nl
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