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Vandaag:

UvA
lerarenopleidingen



Voorlichting
31 maart 2022

Focus op Eerstegraadstrajecten:


Master Leraar VHO, voltijd & deeltijd



Ook kort aandacht voor Major Teaching en
Zij-instroom in Beroep traject (ZiB)



Jacobijn Olthoff: Opleidingsdirecteur Interfacultaire Leraren Opleidingen (ILO)
Noortje Gerritsen: Studieadviseur ILO

❑
❑

Interesse in educatieve minor of module?
Zaal A 2.07.
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Onderwijs voor de 21e eeuw

Een academisch opgeleide eerstegraads leraar:
▪ Vertegenwoordigt zijn vak
▪ Bereidt leerlingen voor op

(wetenschappelijke) studie
▪ Beweegt tussen wetenschap en praktijk
▪ Bereidt leerlingen voor op (toekomstige)
rol in de maatschappij
Een greep uit de
onderwijstijdschriften “Didactief”
en “van twaalf tot achttien”

▪ Speelt belangrijke rol in begeleiding/
coaching van leerlingen

▪ Speelt belangrijke rol in school rondom
kwaliteit en innovatie
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Hoe word je zo’n allround 1e graads leraar?









Kennis over je vak: zit al in je bachelor en
master
Hoe geef je goed onderwijs: onderwijskunde/
didactiek en pedagogiek
Hoe breng je je vak over: vakdidactiek
Hoe kan het beter:
gebruik van (praktijk)onderzoek
Hoe pas ik het toe:
stage/werkplek op school
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24 schoolvakken (eerstegraads trajecten)

De UvA biedt de lerarenopleiding aan

Taal en Cultuurwetenschappen

Bètawetenschappen

Mens en Maatschappijwetenschappen

Arabisch*

Biologie

Aardrijkskunde

Duits

Natuurkunde

Algemene Economie

Engels

Scheikunde

Bedrijfseconomie

Frans

Wiskunde

Geschiedenis

(Griekse en) Latijnse taal en
cultuur *

Informatica

Godsdienst &
levensbeschouwing*

Hebreeuws*

Filosofie*

Italiaans*

Kunstgeschiedenis en CKV

Nederlands

Maatschappijleer &
maatschappijwetenschappen

Russisch*

Spaans
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* Start alleen in september
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Lerarenopleidingen UvA

1jr.

Tweejarige
educatieve
master
120 EC
(Nl. Fr.
Eng. Du.
Gs.)

1 jr.
Of 2 jr
bèta

Postmaster
ILO
60 EC

wo master
(60 of 120
EC)

Postmaster ILO
60 EC

Sciencemaster met
major leraren
opleiding
(120 EC)

Post master
ILO met
vrijstelling van
30 EC

Bachelor (WO)

Onderwijsprogramma
Altijd een combinatie van theorie en praktijk,
van UvA en school
Semester 1. Het leren lesgeven centraal. Thema’s zijn bijv.

Met ervaring:
•
EVC/ ZIB




wo master (60
of 120 EC)

Educatieve
module

3jr.

1e graads
Programma ILO
evt. met
vrijstellingen



wo master



lesontwerp en klassenmanagement
De ontwikkeling van het puberbrein
Hoe leren (verschillende) leerlingen
Basis vakdidactiek

Semester 2: Onderzoek en verdieping

2e graads




OF



Educatieve minor

Pedagogisch keuzevak
Verdieping vakdidactiek
Educatief ontwerp (lessenserie ontwerpen op basis van onderzoek in je
eigen lespraktijk)
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Wist je dat…






Wist je dat…

Je de lerarenopleiding in voltijd en deeltijd kunt
doen?
Je een baan in het onderwijs kunt inbrengen als
stage?
Je voor toelating tot 1e graads trajecten 120 EC
aan vakinhoud in vooropleiding moet hebben +
een academische master?
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Je de lerarenopleiding in voltijd en deeltijd kunt
doen?
Je bij ieder traject ook meteen voor de klas
gaat? En dat je je baan in het onderwijs kunt
inbrengen als stage?
Je voor toelating (eerstegraads trajecten) 120
EC aan vakinhoud in vooropleiding moet
hebben + een academische master?
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Voltijd - deeltijd


Voltijd: één jaar




2,5 dag lesvoorbereiding, zelfstudie en colleges
2,5 dag praktijk



Deeltijd: 2 jaar








Hoe ziet je week er uit?
UvA-dag:
donderdag* bij start in september
dinsdag* bij start in februari
 09.00 – 17.00 u



Hoorcolleges gezamenlijk met alle schoolvakken;
werkcolleges in teams; vakdidactiek en begeleiding per schoolvak

Minimaal 1,5 dag lesvoorbereiding,
zelfstudie en colleges
Minimaal 2 dagdelen praktijk
Versnellen naar 1,5 jaar mogelijk

Schooldagen (praktijkdeel):
Overige dagen (maandag t/m vrijdag)

Nota bene: Lessen op de UvA zijn
altijd op één dag in de week

*Bij een traject met vrijstellingen en bij het deeltijdprogramma kan de
lesdag tussen semesters wisselen (dinsdag of donderdag)!
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Praktijkdeel

Wist je dat…







Je de lerarenopleiding in voltijd en deeltijd kunt
doen?
Je bij ieder traject ook meteen voor de klas
gaat? En dat je je baan in het onderwijs kunt
inbrengen als stage?
Je voor toelating (eerstegraads trajecten) 120
EC aan vakinhoud in vooropleiding moet
hebben + een academische master?



Praktijkdeel kan:
 met een stage op
een opleidingsschool
 met een eigen baan
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helft van de opleiding (30 EC), in totaal 100 klokuren
Helft in de onderbouw en andere helft in bovenbouw
havo-vwo

Stageplekken worden door UvA voor je georganiseerd
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Opleidingsscholen van de UvA

Wist je dat…

Kennen het curriculum van de opleiding en kunnen
daardoor goede begeleiding geven
▀ In Amsterdam e.o., Noord-Holland, Almere, Gooi
Meer info op www.student.uva.nl/ilo A-Z-> Stage
▀







Je de lerarenopleiding in voltijd en deeltijd kunt
doen?
Je bij ieder traject ook meteen voor de klas
gaat? En dat je je baan in het onderwijs kunt
inbrengen als stage?
Je voor toelating tot een eerstegraadstraject
120 EC aan vakinhoud in vooropleiding moet
hebben + een academische master?
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Toelatingsvoorwaarden Master LVHO +
zijinstroomtrajecten

Zijinstroom in het beroep trajecten
Vakinhoudelijke toelating: Zelfde als Master LVHO





WO-masterdiploma of doctoraaldiploma
Na een assessment wordt een opleidingstraject
vastgesteld door de Examencommissie, bestaande
uit vakken van het reguliere ILO programma.

120 EC aan relevante vakinhoud in bachelor
en/of master




Dus: vakken behaald die vakinhoudelijk aansluiten op het
schoolvak (track) van de te volgen masteropleiding; dit ter
beoordeling van de toelatingscommissie.
Vakdeficiënties op een aantal domeinen? Tot 18 EC kan
dit vaak binnen je opleiding, anders vooraf te volgen.
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Kosten
Waarom de lerarenopleiding op de UvA?











Collegegeld:
 In de meeste gevallen betaal je voor de master het reguliere
(lage) collegegeldtarief als je voor de eerste keer een
masteropleiding op het gebied van onderwijs volgt
 Let op: er zijn uitzonderingen, met name als je al een
masteropleiding op het gebied van gezondheid hebt afgerond!
 Voltijd: € 2.209
 Deeltijd: € 1.882

Uitgebreid netwerk van opleidingsscholen
Voor de start loop je al een dag mee op je school
(“check-in”)
Veel focus op vakdidactiek en ontwerpvaardigheden;
intensief contact met je vakdidacticus
Veel van onze docenten zijn zelf ook leraar in het
voortgezet onderwijs
Speciale aandacht voor deeltijders en zij-instromers
Ondersteuning bij wegwerken vakdeficiënties
UvA is betrokken bij veel innovaties

NB Als je op of na sept. 2018 gestart bent in het hoger onderwijs,
geldt voor de Master LVHO een halvering van het collegegeld
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Kosten

Subsidies

Contractonderwijs:
Voor zijinstromers in het beroep



Op de website van DUO staan de verschillende mogelijkheden
voor subsidie:
 Extra studiefinanciering goed om aan te vragen vanwege
reisproduct
 Een ‘tegemoetkoming voor leraren’ als je geen recht hebt op
studiefinanciering
 Lerarenbeurs voor docenten met een bevoegdheid werkzaam
in het voortgezet onderwijs
 Subsidie korte scholingstrajecten voor de Educatieve module
 Zij-instroom in beroep (ZIB) subsidie; de school vraagt deze
subsidie aan bij DUO

Geschiktheidsonderzoek € 2.495
€ 7.713 bij een volledig opleidingstraject

De school waar je werkt kan voor deze kosten een zijinstroomsubsidie aanvragen.
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Check-in: belangrijke data

Aanmelding en toelatingsverzoek
30 april 2022
1.
2.
3.

4.
5.

Meld je aan op Studielink
Toelatingsverzoek via het aanmeldformulier op uva.nl/leraar
Toelatingsgesprek met vakdidacticus
Check-in
Toelatingsbeschikking
NB. voorgaande master moet afgerond zijn op 31-01-2022 of 31-08-2022

Aanmelddeadlines:
 31 oktober voor start in februari
 30 april voor start in september
LET OP: Aanmelding voor Zij-instroom in beroep-trajecten en Educatieve
module verlopen niet via Studielink! Wel toelatingsverzoek via aanmeldformulier.
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Zo spoedig mogelijk na toelating,
maar uiterlijk 20 mei
Maandag 23 mei 15.30-16.30
Óf
Dinsdag 24 mei 15.30-16.30

Startbijeenkomst online

Periode 23 mei t/m 24 juni
Maandag 27 juni
vóór 09.00 uur

Meeloopdag op school

uiterlijk vrijdag 14 juli

Terugkoppeling opdrachten per
mail

25 en 26 augustus

Startdagen

Deadline insturen opdrachten naar
het stagebureau
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Meer informatie

20.00-21.00 Voorlichting per schoolvak

UvA.nl/Leraar

Onderwijsbalie
Studieadviseur
Stagecoördinator

Schoolvak

Zaal REC

Nederlands

C2.01

Engels

C2.02

Arabisch

C2.03

Duits

C2.04

Frans

C2.04

Spaans

C2.04

Klassieke Talen

C2.07

Algemene Economie & Bedrijfseconomie

C3.01

Biologie & Natuurkunde

C3.02

Informatica & Wiskunde

C3.03

Scheikunde

C3.04

Aardrijkskunde

C1.06

Geschiedenis

C1.08

Godsdienst en Levensbeschouwing

C3.07

Kunstgeschiedenis/CKV

C1.05

Maatschappijleer

C1.07

Filosofie

C3.06
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Deadline inschrijving, start
verdeling stageplaatsen.
Student ontvangt de locatie van de
startbijeenkomst op de UvA en
informatie over de stageplaatsing
Startbijeenkomst online
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