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LERAAR AARDRIJKSKUNDE
OPLEIDING TOT LERAAR VO 2E GRAAD IN
AARDRIJKSKUNDE*

STUDIEPROGRAMMA
De vierjarige opleiding rust op drie pijlers:
►    werkplekleren;
►    vakkennis en vakdidactiek;
►    een professionele ontwikkelingslijn.

In de professionele ontwikkelingslijn krijg je elk
semester een beroepsopdracht waarin je de
theorie over didactiek en pedagogiek leert
toepassen tijdens je stage. Tegelijkertijd werk je
aan je persoonlijke ontwikkeling en
professionalisering als docent.

Belangrijke vakken en onderdelen in het eerste
jaar zijn: Geologie, Ontwikkelingsgeografie,
Geografische Vaardigheden, Economische
Geografie, Klimaat, Bevolkingsgeografie en
Landschap. Aan het eind van het eerste jaar ga je
op veldwerk naar de Ardennen.

In de beroepsopdrachten maak je kennis met
de school, hoe er wordt lesgegeven en leer je de
basis van het lesgeven. In het tweede semester
loop je stage op één van onze opleidingsscholen
en geef je al een aantal lessen. 

In het tweede en derde jaar verdiep je je
vakkennis en je didactische, onderwijskundige en
pedagogische kennis en geef je les. Het derde jaar
kies je een minor en één van de afstudeer-
richtingen: vmbo/mbo of havo/vwo. In het vierde
jaar studeer je af met een LiO-stage (Leraar in
Opleiding), een praktijkonderzoek en een
landelijke kennistoets.

EXCELLENTIE
Voor ambitieuze studenten die extra uitdaging
willen, is er aanvullend onderwijs (excellentie).

ALS LERAAR AARDRIJKSKUNDE HEB

JIJ KENNIS EN INZICHT OM

LEERLINGEN TE HELPEN DE WERELD

ANDERS TE BEKIJKEN EN BETER TE

BEGRIJPEN. EEN OPLEIDING MET

EEN DIRECT ZICHTBARE LINK NAAR

DE MAATSCHAPPIJ WAARIN WE

LEVEN.

WAAROM DEZE OPLEIDING?
►    Je vindt aardrijkskunde een wereldvak.
►    Je bent geïnteresseerd in hoe mensen leven,

wonen en werken.
►    Je wilt jouw passie overbrengen op

je leerlingen.

* Dit is de officiële naam waaronder de opleiding
bekend is bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)



TITEL
Bachelor of Education.

BEROEPSMOGELIJKHEDEN
Als tweedegraadsleraar aardrijkskunde kun je
lesgeven in het vmbo of in de onderbouw van de
havo en het vwo. Er is vraag naar goed opgeleide
en gemotiveerde leraren.

STUDIEBELASTING
►    Een jaar heeft 42 lesweken.
►     Je hebt gemiddeld 40 lesuren per week,

waarvan minimaal 14,4  contacturen (colleges,
practica, project- en studiebegeleiding), waarbij
een docent of begeleider aanwezig is.

►    De overige uren besteed je aan werkplekleren,
projecten, onderzoek, opdrachten en zelfstudie
(het voorbereiden van lessen en tentamens),
waarbij geen docent of begeleider aanwezig is.

►    De totale studie bedraagt 240 studiepunten. Je
kunt 60 studiepunten per jaar halen.

►    Eén studiepunt staat voor 28 uur studietijd.
►    In het eerste studiejaar moet je bij de HvA 60

studiepunten halen. Haal je minder dan 50
studiepunten, dan geeft de HvA je een
afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit
betekent dat je niet verder kunt gaan met de
opleiding.

TOELATINGSEISEN
Diploma havo, vwo of mbo-4. Kijk voor de laatste
informatie over de toelatingseisen en de
mogelijkheden als je niet aan de toelatingseisen
voldoet, op hva.nl/lrark.

INSCHRIJVEN EN STUDIEKEUZECHECK
Schrijf je uiterlijk op 1 mei in via Studielink.
Hiervoor heb je een DigiD nodig. Reken op
minimaal vijf werkdagen voor de aanvraag van
een DigiD. Na inschrijving doe je verplicht een
studiekeuzecheck. Je ontvangt hiervoor een
uitnodiging van de opleiding en je krijgt een
studiekeuzeadvies.

MEER INFORMATIE
Deze folder geeft een beknopt overzicht van de
opleiding. Kijk voor uitgebreide informatie op:
hva.nl/lrark (ook voor Studie in Cijfers)
hva.nl/opendag
hva.nl/inschrijven
hva.nl/collegegeld
hva.nl/studiekeuzecheck
studiekeuze123.nl

CONTACT
Op werkdagen tussen 09.30 - 16.00 uur
WhatsApp: 06 2115 5262
Telefoon: 020 5995 422
Mail: studievoorlichting@hva.nl

Of neem contact op met opleidingscoödinator Els
Dieleman via e-mailadres n.dieleman@hva.nl.
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STUDENT AAN HET WOORD
Giliam Gerardu
2e jaars

"Ik kom uit Venlo en ben na de havo gestart met
dezelfde opleiding in Nijmegen. Ik vond het
vakgebied van Aardrijkskunde razend interessant,
maar tijdens mijn stage voelde ik dat ik nog niet
klaar was om voor een klas te staan. Ik heb toen
een tussenjaar genomen waarin ik heb
gewerkt. Toch miste ik het studeren en het voor
de klas staan. Met mijn verdiende geld ben ik naar
Nepal gegaan. Even totaal uit mijn comfortzone
en toen wist ik het zeker. Ik wilde weer voor die
klas staan, maar ik wilde ook op mezelf gaan
wonen.

Ik heb zowel in Utrecht als bij de HvA gekeken. Ik
had een goed gevoel bij de HvA en dat gevoel
werd versterkt na de meeloopdag. Amsterdam
kent zoveel verschillende etniciteiten en dat komt
allemaal samen in de klassen. Dat vraagt echt iets
van je als leraar. Dat merk ik ook, nu ik stage loop
op een multiculturele school in Amstelveen. Deze
school heeft relatief veel leerlingen die extra zorg
of begeleiding nodig hebben. Dat maakt dat je als
docent niet alleen met het vak aardrijkskunde
bezig bent, maar ook je kennis als pedagoog
inzet. 

'Daag jezelf uit tijdens je stage. Het is een
veilige omgeving om te kijken wat bij je
past.'

De begeleider van mijn stageschool gooit me wel
in het diepe, maar staat altijd voor me klaar als ik
er niet uitkom. Je kunt tijdens je stage veel
uitproberen en in een veilige omgeving kijken wat
bij je past, want je hebt altijd een vangnet. 

Het eerste jaar van de opleiding krijg je echt de

basisvakken zoals Ontwikkelingsgeografie,
Klimaat, Economische Geografie en Ontwikkeling
van de Adolescent. In het tweede jaar krijg je
naast basisvakken ook vakken waarin je de theorie
toepast op een regio of casus. Dan zie je alles
dichter bij elkaar komen en valt alles op zijn plek.
Je trekt er ook regelmatig op uit bij de
veldpractica. 

Volgend jaar kies ik de minor Ontwikkelings-
samenwerking. Dat lijkt me een goede
voorbereiding voor de master International
Development Studies, die ik na deze opleiding wil
doen. Ik wil later zeker in het onderwijs werken,
maar of dat in Nederland is of daarbuiten weet ik
nog niet.

Mijn tip voor aankomende studenten? Als je niet
uit Amsterdam komt, loop dan minimaal één
stage op een Amsterdamse school. Zoek een
stageschool die totaal buiten je comfortzone ligt.
En houd je schoolwerk goed bij. Iets uitstellen
moet je zeker niet doen. Ik merk dat ik beter
presteer, omdat ik alles goed bijhoud. Ik heb tot
nu toe alle vakken in één keer gehaald."
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