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LERAAR GESCHIEDENIS
OPLEIDING TOT LERAAR VO 2E GRAAD IN
GESCHIEDENIS

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 leraar.

Belangrijke vakken en onderdelen in het eerste
studiejaar zijn: Oriënteren & Schrijven,
Geschiedenisdidactiek, Overzichtscursussen,
Wereldgeschiedenis en Historisch Redeneren. In
de beroepsopdrachten maak je kennis met de
school, hoe er les gegeven wordt 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 en 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).

ALS LERAAR GESCHIEDENIS ZET JE JE

LEERLINGEN AAN HET DENKEN OVER

HET VERLEDEN EN DAARDOOR OOK

OVER HET HEDEN, ZICHZELF EN DE

WERELD. JE HELPT ZE EEN MENING TE

VORMEN OVER HISTORISCHE

ONDERWERPEN.

WAAROM DEZE OPLEIDING?
►    Je ziet snel de verbanden tussen het verleden

en het heden.
►    Je bent analytisch en communicatief.
►    Je werkt graag met jongeren.



TITEL
Bachelor of Education.

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

Heb je je tweedegraadsbevoegdheid? Dan kun je
kiezen voor de masteropleiding Geschiedenis of
de masteropleiding Pedagogiek.

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. 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. Kijk voor de laatste
informatie over de toelatingseisen en de
mogelijkheden als je niet aan de toelatingseisen
voldoet, op hva.nl/lrgs.

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/lrgs (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
Kimberley Haaker
3e jaars

"Tijdens mijn mbo-opleiding Interieuradviseur
ontdekte ik dat ik nog verder wilde leren. Ik ben
toen onder elkaar gaan zetten wat mij in deze
opleiding aansprak. Presenteren vond ik leuk om
te doen en ik raakte geboeid door
kunstgeschiedenis. Dat vak begon voor mij te
leven door mijn docent stijlleer, die heel leuk les
gaf. Ik heb gekozen voor de lerarenopleiding
Geschiedenis en daar heb ik nog geen moment
spijt van gehad.

Taal en Nederlands zijn vakken die belangrijk zijn
voor deze opleiding. In het begin was ik een
beetje onzeker over mijn schrijfvaardigheid. Ik heb
mijn best moeten doen om dat op hbo-niveau te
krijgen. In het begin heb ik ook moeten wennen
aan de hoeveelheid lesstof voor het vak
geschiedenis. Maar ik ga het steeds leuker vinden,
omdat ik er meer van weet. Als je je inzet, lukt
het.

Het allerleukste is lesgeven. Ik heb het afgelopen
jaar voor de klas gestaan op een vmbo-t school,
de Westplas in Aalsmeer. Elke keer als ik leer in de
praktijk, merk ik dat ik lesgeven leuk vind. Elke
dag is anders. Als je je les voorbereidt, dan heb je
een beeld van hoe de les moet verlopen. In de
praktijk loopt het anders. De eerste keer is dat
spannend, maar ik heb geleerd het los te laten. Ik
kon op deze school bij mijn collegadocenten
terecht als ik vragen had over hoe ik iets moest
aanpakken.

Toen ik begon met de opleiding bij de HvA was ik
bang dat ik een nummer zou zijn bij zo’n grote
onderwijsinstelling. Maar in de praktijk is dat niet
zo. Alle docenten zitten op dezelfde verdieping en

je kunt gemakkelijk bij ze aankloppen. De
docenten kennen je persoonlijk - ons kent ons -
dat vind ik prettig. Je kunt binnen de opleiding
ook je eigen pad uitstippelen. 

'Het allerleukste vind ik lesgeven, elke dag is
anders.’

Ik vind het belangrijk me te onderscheiden van
collega’s. Er is veel concurrentie op de
arbeidsmarkt voor leraren geschiedenis. Ik wil
daarom verbreden door het vak Aardrijkskunde te
kiezen. Dan kan ik ook het vak mens en
maatschappij op het vmbo geven.

Het afgelopen jaar heb ik de minor ‘Kinderen met
Speciale Behoeften’ gevolgd. Misschien dat ik in
de toekomst de masteropleiding 'Special
Educational Needs' ga volgen om me daar verder
in te specialiseren. Op elke school kom je
leerlingen tegen met bijvoorbeeld autisme of
ADHD. Uiteindelijk wil ik les gaan geven op een
vmbo-school en de praktijk ervaren. En dan na
een paar jaar verder studeren."
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