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LERAAR ENGELS
OPLEIDING TOT LERAAR VO 2E GRAAD IN ENGELS

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

Elk semester krijg je een beroepsopdracht waarin
je de theorie over lesgeven en pedagogiek direct
leert toepassen tijdens je stage. Tegelijkertijd werk
je aan je persoonlijke ontwikkeling en
professionalisering als leraar. 

Belangrijke onderdelen in het eerste studiejaar
zijn: English Language Skills, Argumentative
Speaking and Writing, Analyzing the English
Language, Linguistics and Language Learning,
Introduction to Literary Reading 1&2, en
Adolescent Psychology. 

In de beroepsopdrachten maak je kennis met de
school en de leerlingen, zie je hoe er wordt
lesgegeven en leer je de basis van het lesgeven. In
het tweede semester loop je stage op één van
onze opleidingsscholen. 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 en je didactische en pedagogische
kennis en geef je les. Ook volg je in het derde jaar
een minor en kies je als afstudeerrichting-
richting: vmbo/mbo of havo/vwo. In het vierde
jaar loop je drie dagen per week LiO-stage (Leraar
in Opleiding), werk je aan onderzoek en doe je
een landelijke kennistoets, samen met het
Cambridge Proficiency examen.

TITEL
Bachelor of Education.

ALS LERAAR ENGELS BRENG JE JE
LEERLINGEN LIEFDE VOOR TAAL EN
CULTUUR BIJ. OOK GEEF JE HEN DE
MOGELIJKHEID OM VIA EEN WERELDTAAL
TE COMMUNICEREN MET MENSEN UIT
VERSCHILLENDE CULTUREN. JE
BEHEERST DE TAAL OP HET NIVEAU VAN
EEN 'NATIVE SPEAKER'.

WAAROM DEZE OPLEIDING?
►    Je wilt leerlingen helpen om via de wereldtaal

Engels, wereldburgers te worden.
►    Je wilt bijdragen aan de persoonlijke vorming

van leerlingen met diverse achtergronden.



EXCELLENTIE
Voor ambitieuze studenten die extra uitdaging
willen, zijn er de volgende aanvullende
onderwijsprogramma's:
►    English Honours Programme
►    Academische Route
►    Excellentietraject

Het is mogelijk om na je bachelordiploma direct
door te stromen naar een universitaire master. Kijk
voor meer informatie op hva.nl/lren.

BEROEPSMOGELIJKHEDEN
Er is vraag naar goed opgeleide en gemotiveerde
leraren. Als tweedegraadsleraar Engels kun je
lesgeven in het vmbo, het mbo en in de
onderbouw van de havo en het vwo. Als je ook les
wilt geven in de bovenbouw van de havo en het
vwo kun je na je bachelordiploma kiezen voor de
hbo masteropleiding eerstegraadsleraar Engels.

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/lren.

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/lren (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
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STUDENT AAN HET WOORD
Souhayla Ou-Oumar
2e jaars

"Ik heb hard gewerkt om te komen waar ik nu
sta. Ik ben de derde jongste uit een gezin van tien
kinderen, mijn beide ouders hebben niet
gestudeerd door hun migratie naar Nederland. Na
het vmbo heb ik mbo Standbouw en Decor
gedaan. Een van mijn stages bracht me naar
Amsterdam, de stad trok, de wereld van
standbouw niet. Ik heb mezelf de vraag gesteld
waar ik nu echt goed in ben. Dat is Engels. Ik heb
mijn mbo-opleiding wel afgemaakt, want met dit
diploma kon ik weer verder komen.

Mijn leraar Engels op middelbare school heeft mij
altijd gestimuleerd het beste uit mezelf te halen.
Hij vertelde me zelfs dat ik een goede docent zou
kunnen worden. Dat heeft me een duwtje in de
goede richting gegeven, waardoor ik me
aanmeldde voor de opleiding Leraar Engels bij de
HvA.

‘Ik wil werken in landen waar educatie
minder toegankelijk is dan hier.’

De echte bevestiging dat dit de juiste opleiding
voor mij was, kwam tijdens de Studiekeuzecheck.
De lessen die ik hier volgde plus het feit dat veel
docenten afkomstig zijn uit Engelstalige landen,
gaf de doorslag. Ik voelde me direct op mijn plek
bij de HvA.  

Mijn weken zijn helemaal vol gepland. Ik heb drie
dagen les op de HvA, loop twee dagen stage op
een ROC in Amsterdam Noord en in het weekend
heb ik een bijbaantje, de rekeningen moeten
natuurlijk wel betaald worden. Tijdens het eerst
jaar krijg je veel verschillende vakken; grammatica,
taalbegrip, literatuur en je begint na een half jaar

al met stagelopen op een school. Sommige
vakken vond ik echt lastig, maar nu in het tweede
jaar merk ik dat alle puzzelstukjes in elkaar vallen. 

Ik heb lang getwijfeld welke minor ik volgend jaar
wil doen. Engelse literatuur is niet mijn sterkste
vak en daar wil ik graag iets aan doen.
Gesprekken met docenten hebben me geholpen
om de juiste keuze te maken. Dus volgend jaar
vertrek ik naar Manchester om me een semester
helemaal onder te dompelen in Engelse taal,
cultuur én literatuur.

Deze opleiding geeft me niet alleen vakkennis,
maar ik heb ook geleerd naar mezelf te kijken. Dat
is soms confronterend, maar het heeft me
eigenlijk alleen maar meer kracht gegeven. Na
deze opleiding wil ik lesgeven in landen waar
onderwijs minder vanzelfsprekend is dan in
Nederland. Ik hoop dat ik met mijn verhaal
jongeren kan laten zien dat je alles kunt, als je
maar wilt én er hard voor werkt."
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