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Je houdt van je vak als docent en je wilt je daarom graag nog 
verder specialiseren. Om te groeien als mens en jezelf te 
ontwikkelen tot een eerstegraadsdocent. Je bent op zoek naar 
nieuwe uitdagingen en meer verdieping in je werk. De HvA kan je 
hierbij helpen, want in de master word je met een hoogwaardig 
en flexibel twee- tot driejarig deeltijdprogramma opgeleid tot 
eerstegraadsleraar.

Na het afronden van deze masteropleiding ben je expert in het 
schoolvak en kun je lesgeven en examens afnemen in de 
bovenbouw. Je hebt jezelf ook ontwikkeld tot gevorderd 
vakdidacticus én onderzoekend professional in je eigen klas, 
vaksectie en schoolorganisatie.

Heb je de ambitie om je eerstegraadsbevoegdheid 
te gaan halen, waarmee je je vakkennis verdiept en 
je vakdidactische kwaliteiten vergroot? Dan is de 
masteropleiding Leraar Frans iets voor jou.
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L Voor wie?
► Je bent een tweedegraads docent Frans;
► Je wilt eerstegraadsbevoegd voor de klas staan;
► Je wilt je verdiepen in je schoolvak voor de 

bovenbouw;  
► Je wilt je professioneel functioneren verbeteren.  

M Belangrijke vakken
► Franse letterkunde
► Franse taalkunde
► Vakdidactiek en onderzoek op school

B Studielast
► De opleiding duurt 2,5 jaar;
► Kijk voor de collegedagen op hva.nl/mlrfr;  
► 42 lesweken, verdeeld over 2 semesters;  
► Circa 20 uur studie per week naast de colleges;  
► De totale studie omvat 90 studiepunten;
► Eén studiepunt staat voor 28 uur studietijd.    

A Toelatingseisen
► Bachelor of Education Frans of een wo-Bachelor 

Frans met Educatieve Minor
► Intakeprocedure
► Bewijs van Toelating

M Maatwerkprogramma
De opleiding houdt rekening met je persoonlijke 
omstandigheden als werkende en biedt een grote mate 
van flexibiliteit. Samen met de opleidingscoördinator of 
je studieloopbaanbegeleider kun je een 
maatwerkprogramma opstellen waarbij je kunt 
versnellen of temporiseren. Je kunt ook met enkele 
losse modules beginnen.

J Inschrijven en intake
Stuur uiterlijk 15 augustus 2023 een e-mail met je cv 
naar mastereducation@hva.nl om je aan te melden 
voor een toelatingsgesprek. Bij een positief advies krijg 
je een Bewijs van Toelating. Dit heb je nodig om je te 
kunnen inschrijven. Je schrijft je in via hva.studielink.nl. 
Hiervoor heb je een DigiD nodig. Reken op minimaal vijf 
werkdagen voor de aanvraag van een DigiD. Je 
inschrijving moet uiterlijk 31 augustus 2023 zijn 
afgerond.

G Meer informatie
► hva.nl/mlrfr
► studiegids.hva.nl  
► hva.nl/inschrijven
► hva.nl/collegegeld

C Social media
► facebook.com/HvAOnderwijsEnOpvoeding
► twitter.com/HvA_FOO  
► instagram.com/hvaonderwijsenopvoeding
► linkedin.com/school/hogeschool-van-amsterdam

I Contact
WhatsApp: 06 2115 5262 (ma/vr 10.00 - 16.30 uur)
Telefoon: 020 595 1405 (ma/vr 09.30 - 13.30 uur)
E-mail: studievoorlichting@hva.nl

Opleidingscoördinator: dr. Yvonne van Rijk
E-mail: mastereducation@hva.nl

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