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Contractonderwijs Masters
De Masteropleidingen Leraar en Pedagogiek van de HvA bieden de mogelijkheid tot het volgen van
losse modules uit het onderwijsaanbod. De contractstudent schuift aan bij de reguliere studenten. De
meeste modules duren 1 semester.
Regulier verwijst in deze regeling naar Masteropleidingen Leraar en Pedagogiek Deeltijd.
Zie voor de vakomschrijvingen de studiegids: https://studiegids.hva.nl/
1. Toelating
De minimumeis voor toelating is een tweedegraadsbevoegdheid/bachelor of education of een wobachelor met educatieve minor.
De contractstudent kan ook een ander vak volgen dan waartoe hij bevoegd is.
Voor de reguliere opleiding geldt dat de student alleen wordt toegelaten met een bevoegdheid of
educatieve minor in hetzelfde vak.
Voor de opleiding wiskunde geldt met ingang van studiejaar 2018-19 dat aspirant-studenten met een
wo-bachelor wiskunde zonder educatieve minor en een aanstelling als leraar ook toelaatbaar zijn.
Leraren in het bezit van een relevant wo-bachelordiploma, zoals informatica en econometrie, zijn ook
welkom.
Studenten wordt geen toestemming verleend onderdelen van het masterprogramma te volgen terwijl
zij voltijds, in deeltijd of per module de bacheloropleiding volgen.
2. Inschrijving
De aspirant-contractstudent meldt zich aan via het aanmeldformulier op de website Losse Modules.
Dit aanmeldformulier wordt verwerkt door het onderwijsbureau van de masteropleidingen
(mastereducation@hva.nl). Het onderwijsbureau stuurt de aanmelding door naar de coördinator.
Vervolgens nodigt de coördinator van de gekozen opleiding de aspirant-student uit voor een
(vrijblijvend) intakegesprek. Tijdens het gesprek wordt bekeken welke module kan worden gevolgd.
Als de uitkomst positief is wordt de student, nadat betaling is geregeld, ingeschreven.
Een reguliere student moet zich vóór 1 september van een studiejaar inschrijven. Contractstudenten
kunnen zich tussentijds inschrijven. Het is wel zo dat de meeste colleges van het eerste semester in
september beginnen en die van het tweede in februari.
3. Kosten en betaling
De kosten bedragen € 140 per EC (studiepunt). Scholen zijn wellicht bereid hierin bij te dragen.
Restitutie is niet mogelijk. Eén EC staat voor 28 uur studeren, inclusief het volgen van colleges.
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4. Status
De Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de Masteropleidingen Leraar en Pedagogiek is op het
Contractonderwijs niet van toepassing. De contractstudent heeft de status van toehoorder.
Hij beschikt wel over dezelfde faciliteiten als de reguliere studenten. Hij krijgt een HvA-account en een
studentenpas.
5. Tentamen
De contractstudent volgt het reguliere programma en legt toetsen en ev. hertentamens af op de
tijdstippen die ook voor de reguliere studenten gelden. Hij heeft recht op één herkansing.
Is het resultaat van een tentamen een 6 of hoger, dan wordt hiervoor een certificaat afgegeven
waarop het cijfer staat vermeld.
Het cijfer op het certificaat kan niet worden overgenomen na overstap naar de reguliere opleiding.
Maar op grond van dit certificaat kan de student, na inschrijving bij de reguliere opleiding, bij de
examencommissie een vrijstelling aanvragen.
6. Van contract naar regulier
De student kan in overleg met de coördinator per september van een nieuw studiejaar van
contractonderwijs overstappen naar de reguliere opleiding. (Aanmelden vóór september.)
Voor het behalen van het Masterdiploma moet de student ten minste de helft van de studielast
(45 EC) hebben behaald op de reguliere opleiding.

