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LERAAR HORECA EN VOEDING
OPLEIDING TOT LERAAR VO 2E GRAAD IN
CONSUMPTIEVE TECHNIEK I EN II*

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

In de professionele ontwikkelingslijn krijg je elk
semester een beroepsopdracht. Hierin leer je de
theorie over didactiek en pedagogiek toepassen
tijdens je stage. Tegelijkertijd werk je aan je
persoonlijke ontwikkeling en professionalisering
als docent.
 
Het eerste jaar volg je vakken als Praktijkvaardig-
heden Horeca en Bakkerij, Vakdidactiek, Biologie,
Scheikunde en Voedingstechnologie. In de
beroepsopdrachten maak je kennis met de school
en de leerlingen, zie je hoe er les gegeven wordt
en leer je de basis van het lesgeven. Het tweede
semester loop je stage op een 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 het derde jaar verdiep je je
vakkkennis, je didactische, onderwijskundige en
pedagogische kennis en geef je les tijdens het
werkplekleren. In het derde jaar kies je een minor
en één van de afstudeerrichtingen: vmbo of mbo.
 
In het vierde jaar studeer je af met een LiO-stage
(Leraar in Opleiding) en een praktijkonderzoek.

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

ALS LERAAR HORECA EN VOEDING

WEET JE ALLES OVER VOEDINGSLEER,

MARKETING EN LEVENSMIDDELEN-

TECHNOLOGIE. JE BRENGT JE

LEERLINGEN KENNIS BIJ OVER

SERVICEGERICHTHEID EN NIEUWE

BEREIDINGSTECHNIEKEN.

WAAROM DEZE OPLEIDING?
►    Je hebt gevoel voor de horeca of de bakkerij en

voor de steeds veranderende wensen van
klanten.

►    Je wilt jongeren nuttige kennis en vaardigheden
bijbrengen.

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



TITEL
Bachelor of Education.

BEROEPSMOGELIJKHEDEN
Er is vraag naar goed opgeleide en gemotiveerde
leraren. Als tweedegraadsleraar Horeca en
Voeding kun je lesgeven op het vmbo en het
mbo, op praktijkscholen en op andere opleidingen
waar voeding een rol speelt. 
Met je tweedegraadsbevoegdheid kun je de
masteropleiding Pedagogiek volgen.

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 behalen.

►    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/lrct.

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/lrct (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  599 5422
Mail: studievoorlichting@hva.nl



HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM

Kohnstammhuis

Wibautstraat 2-4

1091 GM Amsterdam
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