
Dr. Jacobijn Olthoff, opleidingsdirecteur ILO

Interfacultaire
Lerarenopleidingen (ILO)

UvA Masterweek



Programma
• Korte presentatie door Jacobijn Olthoff (opleidingsdirecteur)

• Overzicht verschillende eerstegraads trajecten aan de UvA
• Inhoud en curriculum
• Praktijkdeel: stage of baan op school
• Toelatingseisen
• Kosten & subsidies
• Aanmeldprocedure
• Contactgegevens opleiding

• Daarna veel ruimte voor vragen 

NB. Vragen mogen ook in de chat (moderator: Willemijn Wilgenhof, opleidingscoördinator)



Als leraar wil je - en kan je -
het verschil maken



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

(wetenschappelijke) studie
 Beweegt tussen wetenschap en praktijk
 Bereidt leerlingen voor op (toekomstige) 

rol in de maatschappij
 Speelt belangrijke rol in begeleiding/

coaching van leerlingen
 Speelt belangrijke rol in school rondom 

kwaliteit en innovatie



Hoe word je zo’n allround eerstegraads 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



De UvA biedt verschillende lerarenopleidingen aan

1e of 2e graads
bevoegdheid



24 schoolvakken
Taal en Cultuur-
wetenschappen

Bètaweten-
schappen

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 Kunst Algemeen**
Nederlands Maatschappijleer & Maatschappijwetenschappen**
Russisch*
Spaans

* Opleidingstraject start alleen in september
** Alleen eerstegraads opleidingstraject
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Alternatief: 
master Educatie 

en Communicatie 
(2 jaar, FGw)

‘Basismodule’ – Het leren lesgeven centraal 
 Lesontwerp en klassenmanagement
 De ontwikkeling van het puberbrein
 Hoe leren (verschillende) leerlingen
 Basis vakdidactiek

‘Verdiepende module’ – Onderzoek en verdieping
• Pedagogisch keuzevak
• Verdieping vakdidactiek
• Educatief ontwerp (lessenserie ontwerpen op basis van

onderzoek in je eigen lespraktijk)

Onderwijsprogramma: integratie theorie en praktijk

Master LVHO / ZIB-traject / 
Major Teaching:

eerstegraads bevoegdheid

Minor Educatie of educatieve module: 
beperkte tweedegraads bevoegdheid



Wist je dat…
 Je de lerarenopleiding in voltijd (1 jaar) en 

deeltijd (1,5 jaar of 2 jaar) kunt doen?
 Je een baan in het onderwijs kunt inbrengen als 

stage?
 Er veel mogelijkheden voor maatwerk zijn 

(vrijstellingen op basis van eerder verworven 
competenties (EVC), wegwerken van 
vakinhoudelijke deficiënties etc.)

-> een academische master als vooropleiding is 
wel noodzakelijk

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-5LuBoejKAhUFMJoKHWb3Du8QjRwIBw&url=http://golewe.co-learning.net/zelfsturing/tools&psig=AFQjCNEO696oJH5iGZlauGe6QFeNrlslew&ust=1455023894158720


Hoe ziet je week eruit? 
UvA-dag: één dag in de week colleges
• op donderdag* bij start in september
• op dinsdag* bij start in februari
*Bij een traject met vrijstellingen of bij een deeltijdprogramma kan de lesdag wisselen tussen semesters

Schooldagen (praktijkdeel): overige dagen maandag t/m vrijdag
• Voltijd: zo’n 2,5 dag per week
• Deeltijd: 1 a 1,5 dag per week



Praktijkdeel
• helft van de opleiding (30 EC)
• in totaal 100 klokuren zelfstandig lesgeven
• helft in onderbouw en andere helft in bovenbouw havo-vwo

Praktijkdeel kan:
• met een stage op een opleidingsschool 
• met een eigen baan

Stageplekken worden door de UvA voor je georganiseerd. 
Van te voren wordt naar eventuele voorkeuren gevraagd; ook 
wordt rekening gehouden met je woonplaats.



Opleidingsscholen van de ILO
• Kennen het curriculum van de opleiding en 

kunnen daardoor goede begeleiding geven
• Zo’n 80+ opleidingsscholen in Amsterdam 

en omstreken, Almere, ‘t Gooi en Noord-
Holland

• Veel samenwerking tussen scholen en 
lerarenopleiding



Toelatingseisen
Master Leraar VHO 
• WO-masterdiploma of doctoraaldiploma
• 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 aan de toelatingscommissie.

Te weinig vakinhoud?
Opleiding biedt veel mogelijkheden om extra vakinhoudelijke 
vakken op maat te volgen (‘gemodulariseerde premaster’)
Ook kan je (gratis) vakken volgen bij:
• Alfa4all alfa4all.nl
• Beta4all beta4all.nl



Kosten
Collegegeld (master LVHO):

• In bijna alle gevallen betaal je het wettelijke (lage, reguliere) 
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! Neem bij twijfel contact met 
ons op.

Kosten zij-instroomtraject (ZIB):

• Geschiktheidsonderzoek € 2495,-

• € 7713,- bij een volledig opleidingstraject

• NB Doorgaans betaalt de school de kosten van het zij-instroomtraject 
vanuit een subsidie



Subsidie

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 vo
• Subsidie tweede lerarenopleiding; je hebt al een 

bevoegdheid en wil een 2e lerarenopleiding doen
• Zij-instroom in beroepsubsidie (ZIB); de school 

vraagt deze subsidie aan bij DUO

https://duo.nl/particulier/tegemoetkomingen-en-subsidies-lerarenopleiding/index.jsp
https://duo.nl/particulier/tegemoetkomingen-en-subsidies-lerarenopleiding/extra-studiefinanciering.jsp
https://duo.nl/particulier/tegemoetkomingen-en-subsidies-lerarenopleiding/tegemoetkoming-leraren.jsp
https://duo.nl/particulier/lerarenbeurs/index.jsp
https://duo.nl/particulier/tegemoetkomingen-en-subsidies-lerarenopleiding/subsidie-tweede-lerarenopleiding.jsp


Aanmelding en toelating

Aanmelding en toelating is mogelijk tot 1 mei (voor start in september)
Voor een start in februari kan je je aanmelden tot 1 november

1. Meld je aan via Studielink
2. Je doet ook een toelatingsverzoek via het aanmeldformulier op uva.nl/leraar
3. Toelatingsgesprek met vakdidacticus
4. Check-in
5. Toelatingsbeschikking: voorgaande master moet afgerond zijn op 31 aug. 

voorafgaand aan de start van de opleiding (31 jan. als je start in februari)

Let op: Zij-instroom in Beroeptraject (ZIB): aanmelden gaat niet via Studielink!
Wel doe je een toelatingsverzoek via het aanmeldformulier van de ILO
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Waarom de lerarenopleiding op de UvA?
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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

Ondersteuning bij 
wegwerken 

vakdeficiënties

UvA is betrokken bij 
veel innovaties

Veel persoonlijke 
begeleiding

Speciale aandacht voor 
deeltijders



UvA.nl/leraar
Onderwijsbalie
Studieadviseur
Stagecoördinator

Of bij de vakdidacticus
van jouw schoolvak

Meer informatie:
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http://www.uva.nl/leraar
https://www.uva.nl/onderwijs/lerarenopleidingen/contact/contact.html#Onderwijsbalie
https://www.uva.nl/onderwijs/lerarenopleidingen/contact/contact.html#Studieadviseur
https://www.uva.nl/onderwijs/lerarenopleidingen/contact/contact.html#Stagecordinator


Vakdidactici schoolvakken Taal- en Cultuur
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Schoolvak Vakdidacticus Emailadres
Nederlands Sonja van Overmeeren

Els Willemsen
Michel Couzijn

S.H.S.vanOvermeeren@uva.nl
e.willemsen@uva.nl 
M.J.Couzijn@uva.nl 

Engels Frederike Westera
Indira Wakelkamp

W.F.Westera@uva.nl 
i.wakelkamp2@uva.nl 

Frans Rosalinde Stadt R.T.Stadt@uva.nl (*)
Duits Marrit van de Guchte

Mireille Hassemer
M.Hoeks-vandeGuchte@uva.nl
m.hassemer@uva.nl 

Spaans Carolina de Groot A.C.deGroot@uva.nl 
Italiaans Laura Briganti L.Briganti@uva.nl (*)
Russisch Natalia Iancheeva N.Iancheeva@uva.nl 
Arabisch Abdu Idrissi Azami A.Idrissi@uva.nl 
Hebreeuws Abdu Idrissi Azami A.Idrissi@uva.nl 
Klassieke Talen Paul Visser p.c.visser@uva.nl 

* Voor de schoolvakken Frans en Italiaans graag contact opnemen met Carolina de Groot: A.C.deGroot@uva.nl 



Vakdidactici schoolvakken Betawetenschappen
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Schoolvak Vakdidacticus Emailadres
Natuurkunde Erik Min

Süleyman Turşucu
E.Min@uva.nl
s.tursucu@uva.nl

Scheikunde Erik Joling
Rushana Autar

E.Joling@uva.nl 
r.autar@uva.nl

Biologie Evie Goossen
Lutz Lohse

E.A.M.Goossen@uva.nl 
l.lohse@uva.nl 

Wiskunde Derk Pik
Laura Kubbe
Sharon Calor

D.R.Pik2@uva.nl
l.kubbe@uva.nl
S.M.Calor@uva.nl 

Informatica Jasper Dukers
Durk Jan de Bruin

j.f.g.dukers@uva.nl 
d.j.debruin@uva.nl 



Vakdidactici schoolvakken Mens en Maatschappij
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Schoolvak Vakdidacticus Emailadres
Algemene Economie Wim van Kleef

Nicole Veninga
W.A.M.vanKleef@uva.nl
n.veninga@uva.nl 

Bedrijfseconomie Wim van Kleef
Nicole Veninga

W.A.M.vanKleef@uva.nl
n.veninga@uva.nl 

Aardrijkskunde Mathijs Booden
Gotze Kalsbeek
Tjerk Destombes

M.A.Booden@uva.nl
G.T.Kalsbeek@uva.nl 
t.j.j.destombes@uva.nl 

Geschiedenis Marcel van Riessen
Luuk de Bakker

M.G.vanRiessen@uva.nl
l.j.g.debakker@uva.nl

Maatschappijleer en -
wetenschappen

Thomas Klijnstra
Coen Gelinck

T.Klijnstra@uva.nl
c.h.t.gelinck@uva.nl 

Kunstgeschiedenis Marie-Therese van de Kamp
Jelle de Vrijer

M.T.A.vandeKamp@uva.nl
J.deVrijer@uva.nl

Filosofie Philippe Boekstal P.Boekstal@uva.nl

Godsdienst Gijs van Gaans g.vangaans@uva.nl
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