Leraar, een leuk beroep!
Lerarenopleidingen aan de Universiteit Leiden

Educatieve minor en Master lerarenopleiding

Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken.

Aan de universiteit kun je ook leraar worden
Zit je op het vwo, hou je van een
vak en wil je daarin lesgeven?
Overweeg je een universitaire
studie te gaan volgen? Maar weet
je nog niet precies wat voor baan
je later wilt?
In beide gevallen is het goed om
te weten dat je met veel universitaire studies ook leraar kunt worden.
Je richt je de eerste jaren op het vak van je keuze. Pas later in je studie
begin je aan de lerarenopleiding.

Leraar, een leuk beroep
Het leraarsvak heeft veel positieve
aspecten: je houdt je bezig met
een vak dat je interesseert, je kunt
je enthousiasme voor een vak
delen met anderen, je werkt met
jonge mensen, je werkt samen met
collega’s die hetzelfde vak leuk vinden. En de ervaring die je opdoet
als docent wordt ook gewaardeerd door andere werkgevers.

Bachelor en Minor aan de Universiteit Leiden
Als je een Bacheloropleiding aan
de Universiteit Leiden volgt, kun je
ervoor kiezen om je te verdiepen
in het vak dat je hebt gekozen. Je
kunt je ook oriënteren op andere
vakgebieden, of op een beroep
waarvoor een academische achtergrond vereist is. Dat doe je door
tijdens de Bachelor een Minor te
kiezen, een speciaal programma dat een half jaar duurt.

Educatieve Minor, een nieuwe weg naar het leraarschap
Als je overweegt om leraar te
worden, kun je sinds kort de
Educatieve Minor volgen. Je krijgt
dan op de universiteit pedagogiek,
vakdidactiek en andere theoretische vakken. Tegelijkertijd loop je
stage en geef je les op een school.
Je wordt op school begeleid door
een vakcoach en op de universiteit
door een lerarenopleider. Met de Educatieve Minor en je Bachelordiploma ben je bevoegd om les te geven in de onderbouw van havo
en vwo en in het vmbo-t. Dit is een nieuwe soort lesbevoegdheid,
speciaal ontwikkeld omdat scholen behoefte hebben aan academisch
geschoolde docenten.
Anja (22)
Ik studeer Geschiedenis en heb dit jaar de Educatieve Minor gevolgd,
omdat ik lesgeven altijd leuk heb gevonden. Nu heb ik een lesbevoegdheid en blijf ik les geven op de school waar ik stage heb gelopen, zes uur
per week. Daarnaast doe ik een Engelstalige Master bij Geschiedenis ,
“Global Connections: Migration, Networks, Institutions”.
Van Educatieve Minor tot Master lerarenopleiding
Je kunt besluiten om na een
Bachelordiploma te stoppen met
je universitaire studie. Als je de
Educatieve Minor hebt gevolgd,
kun je meteen aan de slag op een
school. Veel studenten kiezen
ervoor om door te gaan voor een
Master. Als je ook les wilt geven in
de bovenbouw van havo en vwo,
kun je vervolgens kiezen voor de Master lerarenopleiding.
Julius (21)
Ik ben tweedejaarsstudent Biologie en ga volgend jaar de Educatieve
Minor volgen. Ik geef al jaren bijlessen en vind lesgeven als bijbaantje
leuker dan vakken vullen in de supermarkt, omdat ik als leraar bezig ben
met mijn vak. Met de Educatieve Minor krijg ik straks een lesbevoegdheid, maar ik ga zeker door na de Bachelor en ik denk dat ik later ook de
Master lerarenopleiding ga volgen, dan kan ik in alle klassen les geven.

De Master lerarenopleiding
Na je Bachelor- en Masterdiploma
kun je de eenjarige Master lerarenopleiding volgen. Bij sommige bèta-opleidingen kun je ook de Master lerarenopleiding volgen als onderdeel van
de tweejarige masteropleiding. Als je
deze lerarenopleiding hebt afgerond,
krijg je een eerstegraads bevoegdheid
en kun je ook les geven in de bovenbouw van havo en vwo. Heb je
de Educatieve Minor succesvol afgerond? Dan kom je in aanmerking
voor een aangepast programma bij de Master lerarenopleiding.
In welke vakken kun je leraar worden aan de Universiteit Leiden?
Aan de Universiteit Leiden verzorgt het ICLON (Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing)
de Master lerarenopleiding voor 18 vakken:
• Algemene Economie
• Biologie
• Duits
• Engels
• Filosofie
• Frans
• Geschiedenis en Staatsinrichting
• Godsdienst en levensbeschouwing
• Grieks, Latijn en Klassieke Culturele
Vorming
• Kunstgeschiedenis en Culturele en
Kunstzinnige Vorming /
Kunst Algemeen
• Maatschappijleer
• Management en Organisatie
• Natuurkunde
• Nederlands
• Scheikunde
• Spaans
• Turks
• Wiskunde
De Educatieve Minor wordt aangeboden voor dezelfde vakken,
behalve voor Algemene Economie en Management en Organisatie.
Meer weten? http://www.iclon.leidenuniv.nl/studenten/ en
http://www.studereninleiden.nl/
Voor vragen over de lerarenopleiding: mail iclbalievo@iclon.leidenuniv.nl.

