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LERAAR NEDERLANDS
OPLEIDING TOT LERAAR V.O. VAN DE 2E GR IN
NEDERLANDS

VOOR WIE/WAAROM
►    Je zet een nieuwe stap in je loopbaan.
►    Je maakt deel uit van een inspirerend netwerk

(medestudenten en docenten).
►    Je krijgt persoonlijke begeleiding (balans tussen

werk, privé en studie).

STUDIEPROGRAMMA
Deze opleiding heeft een flexibel
studieprogramma. Ook heb je de mogelijkheid om
de studie versneld te volgen, afhankelijk van
eerder gevolgde opleidingen en je werkervaring.
Tijdens de intake bekijk je samen met één van de
opleiders hoe jouw studieprogramma eruit komt
te zien. Samen stel je een studiecontract op, dat
ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de
examencommissie.
De tweedegraads lerarenopleidingen in deeltijd
rusten op drie pijlers:
►     werkplekleren;
►     vakkennis en vakdidactiek;
►     de professionele ontwikkelingslijn.
Deze drie pijlers komen in alle fases van de
opleiding terug.

In de professionele ontwikkelingslijn richt je je
aandacht op didactische, onderwijskundige en
pedagogische kennis. Je houdt je bijvoorbeeld
bezig met adolescentiepsychologie en
leerlingbegeleiding. De theorie over didactiek
(zowel algemene als vakdidactiek) en pedagogiek
leer je direct toe te passen tijdens je stage (het
werkplekleren). Tegelijkertijd werk je aan je
persoonlijke ontwikkeling en professionalisering
als docent. Wanneer je al leraar bent, kun je het
werkplekleren uiteraard combineren met je
huidige baan. Werk je nog niet in het onderwijs,
dan kun je terecht bij een van onze
opleidingsscholen.

VIND JE HET INTERESSANT OM

PUBERS AAN HET LEZEN TE KRIJGEN

OF ZE TE LEREN EEN BRIEF ZONDER

SPELFOUTEN TE SCHRIJVEN? DAN IS

DE OPLEIDING LERAAR

NEDERLANDS MISSCHIEN WAT

VOOR JOU. JE WORDT OPGELEID

TOT EEN LERAAR DIE JONGEREN OP

EEN MODERNE MANIER LAAT ZIEN

HOE BOEIEND DE NEDERLANDSE

TAAL IS.



Bij vakkennis en vakdidactiek krijg je zowel
basisvakken als verdiepende vakken waaronder
Grammatica, Lees- en Schrijfvaardigheid, Taal-
wetenschap, Proza en Poëzie, Literatuur-
geschiedenis en Actuele Letterkunde. Ook zijn er
excursies naar Gent of Antwerpen.

Tijdens je studie kies je een minor en één van de
afstudeerrichtingen algemeen vormend of
beroepsgericht onderwijs.
De afstudeerfase bestaat uit een LiO-stage (Leraar
in Opleiding) en een praktijkonderzoek. Het
behalen van de landelijke kennistoets is een
voorwaarde om te kunnen afstuderen.

TITEL
Bachelor of Education

BEROEPSMOGELIJKHEDEN
Na je afstuderen wil je natuurlijk zo snel mogelijk
aan de slag als leraar. Als tweedegraads leraar
Nederlands kun je lesgeven op het vmbo, mbo of
in de onderbouw van havo/vwo.

STUDIEBELASTING
►    De colleges worden in het eerste jaar in

principe gegeven op dinsdagavond.
►    In het tweede en derde jaar worden de colleges

op donderdag gegeven tussen 12.50 - 22.00
uur.

►    In de afstudeerfase worden de colleges op
dinsdag of donderdag gegeven, eveneens
tussen 12.50 - 22.00 uur. In de regel zijn er in
deze fase echter minder colleges.

►    42 lesweken per jaar.
►    Reken daarnaast op vijftien tot twintig uur

zelfstudie per week.
►    60 studiepunten per jaar te behalen, over de

totale studie dus 240 punten.
►    Eén studiepunt staat voor 28 uur studietijd.
►    In het eerste jaar moet je bij de HvA 

minimaal 50 van de 60 studiepunten 
halen om door te mogen naar het tweede jaar
(BSA-norm).

TOELATINGSEISEN
Diploma havo, vwo of mbo-4.

Kijk voor de laatste informatie omtrent de
toelatingseisen en de mogelijkheden als je niet
aan de toelatingseisen voldoet op hva.nl/lrnl-dt.

INSCHRIJVEN
Schrijf je bij voorkeur in voor 1 mei maar uiterlijk
op 15 augustus via Studielink. Hiervoor heb je een
DigiD nodig. Het aanvragen en verkrijgen van een
DigiD neemt ca. 5 werkdagen in beslag. Na
inschrijving is het verplicht om deel te
nemen aan een studiekeuzecheck.

MEER INFORMATIE
Deze folder geeft een beknopt overzicht van de
opleiding. Kijk voor uitgebreide informatie op:
►    hva.nl/lrnl-dt
►    hva.nl/opendag
►    hva.nl/inschrijven
►    hva.nl/collegegeld

CONTACT
@HvA_SV
studievoorlichting@hva.nl
020 599 5422
(Op werkdagen 09.30 - 16.00 uur.)

HVA.NL/LRNL-DT



HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM

Gebouw Kohnstammhuis

Wibautstraat 2-4

1091 PM Amsterdam
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ZIJ-INSTROOM
Werk je in het onderwijs en heb je een bachelor
afgerond op hbo- of universitair niveau, maar
geen lesbevoegdheid? Dan kun je zij-instromer
worden.

De school waar je werkt, vraagt bij de HvA een
geschiktheidsonderzoek (assessment) aan. Uit het
assessment blijkt of je voldoende geschikt bent
om direct voor de klas te staan. En of je daarnaast
binnen twee jaar een bevoegdheid kunt halen.

De eerste zes weken krijg je een begeleider
toegewezen die samen met jou het
opleidingstraject opstelt, dat formeel wordt
vastgesteld door de examencommissie. Tijdens de
opleiding krijg je een eigen zij-instroommentor die
je begeleidt bij het samenstellen van het portfolio
ter voorbereiding van het eindassessment. 

De school waar je werkt komt in aanmerking voor
de subsidieregeling zij-instroom. Meer informatie
over de subsidieregeling is te vinden
op www.duo.nl
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https://duo.nl/zakelijk/PO/zij-instroom/subsidie_zij_instroom.asp

