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LERAAR BEDRIJFSECONOMIE
OPLEIDING TOT LERAAR VO 2E GRAAD IN
BEDRIJFSECONOMIE

STUDIEPROGRAMMA
De vierjarige opleiding rust op drie pijlers die als
een rode draad door je opleiding lopen:
►    werkplekleren;
►    vakkennis en vakdidactiek;
►    een professionele ontwikkelingslijn.

In de professionele ontwikkelingslijn krijg je elk
semester een grote beroepsopdracht. Hierin leer
je de theorie over didactiek en pedagogiek toe te
passen tijdens je stage. Tegelijkertijd werk je aan
je persoonlijke ontwikkeling en professionalisering
als leraar.

Belangrijke vakken in het eerste jaar zijn onder
andere: Bedrijfseconomie, Bedrijfsadministratie,
Project Jong Ondernemen, Algemene Economie,
Financiering,  Consumentengedrag en Statistiek.
In de beroepsopdrachten maak je kennis met de
school en de leerlingen en leer je de basis van het
lesgeven. In het tweede semester loop je stage. Je
geeft een aantal lessen om te ervaren wat het
betekent om voor de klas te staan; het
werkplekleren.

In het tweede en derde jaar verdiep je je
vakkennis, je didactische, onderwijskundige en
pedagogische kennis en geef je les. In 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).

TITEL
Bachelor of Education.

ALS LERAAR BEDRIJFSECONOMIE

WEET JE HOE JE EEN

ONDERNEMING OPZET EN DIE

SUCCESVOL MAAKT. JE HELPT

LEERLINGEN ONTDEKKEN DAT DE

ONDERNEMINGSWERELD OOK

VOOR HEN GEWELDIGE

MOGELIJKHEDEN IN PETTO HEEFT.

WAAROM DEZE OPLEIDING?
►    Je bent geïnteresseerd in alle aspecten van

ondernemen, maar je wilt geen ondernemer
worden.

►    Je hebt affiniteit met lesgeven.
►    Je hebt een ruime voldoende voor economie.



STUDIEBELASTING
►    42 lesweken per jaar.
►    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. Elk
jaar kun je 60 studiepunten 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. Aanvullende eisen
staan in het onderstaande toelatingsschema. Kijk
voor de laatste informatie over de toelatingseisen
en de mogelijkheden als je niet aan de
toelatingseisen voldoet, op hva.nl/lrbe.

BEROEPSMOGELIJKHEDEN
Als tweedegraadsleraar bedrijfseconomie kun je
lesgeven in het vmbo, het mbo en in de
onderbouw van de havo en het vwo. 

Met je tweedegraadsbevoegdheid kun je ook
een masteropleiding volgen.

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
Kijk voor uitgebreide informatie op:
►    hva.nl/lrbe (ook voor Studie in Cijfers)
►    hva.nl/opendag
►    hva.nl/inschrijven
►    hva.nl/collegegeld
►    hva.nl/studiekeuzecheck
►    studiekeuze123.nl

Natuur & Techniek Natuur & Gezondheid Economie & Maatschappij Cultuur & Maatschappij

Havo M&O of economie M&O of economie Geen aanvullende eisen Economie

Vwo M&O of economie M&O of economie Geen aanvullende eisen Economie
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STUDENT AAN HET WOORD
Wietske Buikstra
1e jaars

'Na de havo heb ik welgeteld zes weken de
opleiding Kunst en Economie gevolgd, maar dat
was niet wat ik ervan verwacht had. Ik wilde meer
economische vakken. De rest van het schooljaar
heb ik in de thuiszorg gewerkt. Daar ontdekte ik
dat het werken met mensen me echt goed lag en
zo is het balletje gaan rollen.

Ik heb me goed voorbereid, ik ben naar de open
dag geweest van de HvA en heb ik me daarna
direct aangemeld voor de meeloopdag. De
opleiding heeft daarna geregeld dat ik een dag
met een tweedejaarsstudent mee mocht naar haar
stageplek op een ROC. Toen wist ik zeker dat ik
een goed en realistisch beeld had van de opleiding
én het leraarschap. Ik heb nog geen moment spijt
en ga nu zowel Algemene Economie als
Bedrijfseconomie doen en wil na de bachelor
doorstromen naar de masteropleiding.

‘Ik was bang weer de verkeerde studiekeuze
te maken, maar nu weet ik dat mijn toekomst
in het onderwijs ligt.’

Wat ik heel fijn vind aan deze opleiding is het
persoonlijke contact met onze docenten, je hebt
geen college in een grote collegezaal, maar in een
leslokaal. Je zit met ongeveer 25 medestudenten
in een klas. Dat is fijn, want hierdoor voelt het
geven van feedback aan elkaar ook veilig.

Afgelopen februari ben ik gestart met mijn eerste
stage op het Fioretti College in Lisse. Ik heb deze
plek gevonden via de stagemarkt die de HvA
organiseert. Ik geef nu les aan de bovenbouw van
het vmbo. Het lesgeven gaat me goed af, ik krijg
een goede begeleiding van mijn stageschool en de

sfeer in mijn klassen is goed. Ik geef les aan twee
parallelklassen. De feedback die ik na de eerste les
krijg van mijn stagebegeleider kan ik direct in mijn
tweede les toepassen. Zo gaan mijn lessen dus
binnen twee uur van een vijf naar een zeven!

Mijn tip voor aankomende studenten? Je moet
wel hard willen werken, je stage op tijd regelen en
je portfolio en de lesstof goed bijhouden. Je hebt
een studieplanner en als je je daaraan houdt, dan
komt het vast goed. En koop vooral een goede
rekenmachine, die heb je bij deze opleiding wel
nodig!"

CONTACT
Op werkdagen tussen 09.30 – 16.00 uur
WhatsApp: 06 2115 5262
Telefoon: 020  599  5422
Mail: studievoorlichting@hva.nl
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