‘Ik wil in mijn
werk en
vakgebied van
betekenis blijven’
Teun
Fontys Pro

Carrièreswitch naar het onderwijs

Up-to-date blijven

Dat is voor jou vanzelfsprekend. Alleen zo kun je blijven mee
bewegen in het dynamische onderwijsveld. Altijd klaar voor je
volgende stap.
Met jouw blik op de toekomst blijf je je ontwikkelen. Bij Fontys
krijg je hierin alle support. Met kennis op maat en door je te
introduceren in ons netwerk. Samen denken én gaan we vooruit.

Flexibel studeren

FONTYS PRO

 OPLEIDINGSROUTES IN DEELTIJD NAAR HET BASISONDERWIJS, VOORTGEZET ONDERWIJS EN MBO

Bij Fontys Pro vinden we het belangrijk dat je
als onderwijsprofessional een ideale balans
tussen werk, studie en privé vindt. Daarom
zijn van onze deeltijdopleidingen flexibel.
Je bepaalt waar, wat en wanneer je studeert.

Met Fontys word je niet alleen een professional van betekenis,
je blijft het ook. Voor jezelf, voor de organisatie waar je werkt en
voor de maatschappij. Door samen te werken aan initiatieven die
onze samenleving vitaler, inclusiever en duurzamer maken.
Heel Fontys werkt aan impact.
Fontys. For society.

Verkorte trajecten

Op basis van vooropleiding en ervaring kun je in aanmerking komen voor een verkort traject. Wil je weten of dit voor jou van
toepassing is? Neem contact op met de opleidingscoördinator. Hij of zij kan je een indicatie van mogelijke vrijstellingen en
tijdsduur van de opleiding geven.

Zij-instroom

Heb je een hbo- of wo-vooropleiding aanverwant aan een schoolvak en heb je een baan in het onderwijs (toegezegd
gekregen)? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor zij-instroom. Dit is een gesubsidieerd traject, waarbij de school voor de
opleiding betaalt. Binnen twee jaar dien je het traject af te ronden. Ga voor meer informatie over de voorwaarden naar
www.fontys.nl/zij-instroom.

Studielast

Over het algemeen heb je per week twee dagdelen les, één dag stage en moet je rekenen op minimaal één dag zelfstudie.
Uiteraard is het volgen van een deeltijdopleiding pittig en moet je dit niet onderschatten. Met onze flexibele opleidingen heb
je de mogelijkheid om zelf het tempo en de indeling van je studie aan te passen aan jouw persoonlijke situatie.

Inspiratie en evenementen

Fontys Pro organiseert met regelmaat evenementen, bijeen
komsten, kennissessies, lezingen en mini-colleges over actuele
onderwerpen. Deze evenementen bieden een schat aan
informatie binnen het vakgebied educatie.
Registreer je op fontys.nl/pro en blijf op de hoogte!.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Voor nieuws, inspiratie en tips over onderwijs in de breedste zin
van het woord. Ga naar fontys.nl/educatie voor meer informatie.

 www.fontys.nl/leraarworden

‘Ik wil up-to-date
blijven in het
dynamische
onderwijsveld.’

Gratis oriëntatiegesprek

Twijfel je welke opleiding en/of opleidingsroute het beste bij je past? Vraag een vrijblijvend gesprek aan met onze studie
adviseur. Vraag het gesprek aan door een e-mail te sturen naar fontyspro-educatie@fontys.nl of het formulier op onze
website in te vullen.

Subsidies

Er zijn verschillende subsidies waar je gebruik van kunt maken bij het volgen van een opleiding in het educatieve domein.
Op onze website fontys.nl/educatie/subsidies hebben we ze allemaal voor je op een rijtje gezet.

Malik

Cursussen en modules

Wil je in korte tijd je kennis en vaardigheden bijspijkeren op specifieke onderdelen? Of denk je aan een volledige bachelor
opleiding, maar wil je eerst eens ‘proeven’? Kies dan voor een korte cursus of losse module. Kijk voor het actuele aanbod
op onze website.

“Er is écht aandacht voor de mens achter de student.”
Judith Geevers
OUD-STUDENT LERAAR BASISONDERWIJS

Fontys Pro

 Social media

 Contact

@fontysPro

08850 70700

@fontysproedu

fontyspro-educatie@fontys.nl

@fontys_pro_educatie

Lismortel 25, Eindhoven

Linkedin.com/company/fontys-pro-educatie

fontys.nl/educatie

Carrièreswitch

Overweeg je de overstap naar het onderwijs? Dan zijn er vele routes en mogelijkheden om je bevoegdheid te behalen.
Bekijk de tabel op deze en de volgende pagina om te zien welke dat zijn per onderwijssector.

Opleidingsroutes in deeltijd naar het basisonderwijs (pabo)

Opleidingsroutes in deeltijd naar het voortgezet onderwijs en mbo
BACHELOR LERAAR VO EN MBO
4 JAAR
Toelating: mbo-4/havo/vwo.

BACHELOR LERAAR BASISONDERWIJS (PABO)
4 JAAR
Toelating: mbo-4/havo/vwo
BACHELORDIPLOMA

VERKORTE BACHELOR LERAAR BASISONDERWIJS
2 TOT 4 JAAR
Met een hbo- of wo-vooropleiding kun je in aanmerking komen voor vrijstellingen.
Toelating: hbo-/wo-opleiding
ASSOCIATE DEGREE PEDGAGOGISCH EDUCATIEF PROFESSIONAL (AD-PEP)
2 JAAR
Na deze opleiding kun je instromen in de bachelors Pedagogiek,
Leraar Pedagogiek en Pabo (verkort traject).
Toelating: hbo-/wo-opleiding

BACHELORDIPLOMA
BACCALAUREAAT

MIJLPALENREGELING: VERSNELD VOOR DE KLAS
MAX. 2 JAAR
Na afronding propedeuse kun je gaan werken als leerkracht en je studie afronden.
Toelating: hbo-/wo-diploma, propedeuse pabo, baan in het primair onderwijs

Werken in het onderwijs
“Mijn passie voor techniek
bracht mij bij deze opleiding.
De lerarenopleiding Techniek
(Science & Technology) heeft
een nieuwe opzet waarin je je
vaardigheden leert te bewijzen
in plaats van de traditionele
toetsopzet. Ik ben groot
voorstander van bruikbare
kennis en vaardigheden
toetsen en dat is iets wat in
deze opleiding terugkomt.
Ondanks dat ik in Delft woon,
heb ik ervoor gekozen om deze
studie aan Fontys in Tilburg te
gaan volgen. Deze opleiding
staat namelijk erg goed
aangeschreven.”
Ard Zwinkels
AFGESTUDEERD AAN DE
BACHELORO PLEIDING
LERAAR TECHNIEK (SCIENCE
& TECHNOLOGY)

In het onderwijs is geen dag hetzelfde. Als leraar kun je het verschil
maken in de (persoonlijke) ontwikkeling, het welbevinden en de toekomst
van kinderen en jongeren. Je helpt hen het beste uit zichzelf te halen en
levert daarmee een ontzettend belangrijke bijdrage aan de generatie van
de toekomst.
Er is veel vraag naar goede leraren, zowel in het basisonderwijs
als in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Via onze
flexibele opleidingen kun je in je eigen tempo, en vaak versneld, jouw
lesbevoegdheid halen.

Bij Fontys Pro:

BACHELORS (OOK ZIJ-INSTROOM), ASSOCIATE
DEGREES, CURSUSSEN en TRAININGEN op verschillende locaties in
Nederland en INCOMPANY trainingen afgestemd op de scholingsbehoefte

 kun je terecht voor

en geheel op maat;

 b
 ieden we hulp en inspiratie bij
 werk je aan je

ONDERZOEKSVRAGEN, via onze lectoraten;
PROFESSIONALITEIT, waarbij een leven lang leren,

ondernemerschap en een kritische houding centraal staan;
STIMULEREND, VERBINDEND, DESKUNDIG en
BETROKKEN;
 heb je REGIE over je eigen studie;
 sluit je studie direct aan bij de ONDERWIJSPRAKTIJK ;
 is studiemateriaal digitaal beschikbaar en heb je toegang tot een uitgebreide
hoeveelheid KENNISBRONNEN.

 zijn docenten

ZIJ-INSTROOM
MAX. 2 JAAR
Werkgever betaalt opleiding middels subsidie. Check de voorwaarden
Toelating: hbo-/wo-opleiding en baan in het primair onderwijs.
De exacte opleidingsduur is afhankelijk van je vooropleiding(en) en werkervaring.
In een persoonlijk intakegesprek stellen we je opleidingstraject samen.

VERKORTE LERARENOPLEIDING VO EN MBO
2 TOT 4 JAAR
Met een hbo- of wo-vooropleiding kun je in aanmerking komen voor vrijstellingen.
Toelating: hbo-/wo-opleiding
ZIJ-INSTROOM
MAX. 2 JAAR
Werkgever betaalt opleiding middels subsidie. Check de voorwaarden
Toelating: hbo-/wo-opleiding en baan in het primair onderwijs.
PEDAGOGISCH DIDACTISCH GETUIGSCHRIFT (PDG) VOOR HET MBO
1,5 JAAR
Toelating: hbo-diploma en baan in het mbo.

GETUIGSCHRIFT

BACCALAUREAAT

OPSCHOLINGSTRAJECT BEVOEGDHEID GROEPSLEERKRACHT
ONDERBOUW VMBO
6 MAANDEN
Toelating: pabo-diploma en baan in onderbouw van het vmbo basis-kader.

Hybride docentschap:
Als hybride docent kun je enkele uren per week lesgeven op een school. Vraag naar de mogelijkheden.

Carrièreswitch

Overweeg je de overstap naar het onderwijs? Dan zijn er vele routes en mogelijkheden om je bevoegdheid te behalen.
Bekijk de tabel op deze en de volgende pagina om te zien welke dat zijn per onderwijssector.

Opleidingsroutes in deeltijd naar het basisonderwijs (pabo)

Opleidingsroutes in deeltijd naar het voortgezet onderwijs en mbo
BACHELOR LERAAR VO EN MBO
4 JAAR
Toelating: mbo-4/havo/vwo.

BACHELOR LERAAR BASISONDERWIJS (PABO)
4 JAAR
Toelating: mbo-4/havo/vwo
BACHELORDIPLOMA

VERKORTE BACHELOR LERAAR BASISONDERWIJS
2 TOT 4 JAAR
Met een hbo- of wo-vooropleiding kun je in aanmerking komen voor vrijstellingen.
Toelating: hbo-/wo-opleiding
ASSOCIATE DEGREE PEDGAGOGISCH EDUCATIEF PROFESSIONAL (AD-PEP)
2 JAAR
Na deze opleiding kun je instromen in de bachelors Pedagogiek,
Leraar Pedagogiek en Pabo (verkort traject).
Toelating: hbo-/wo-opleiding

BACHELORDIPLOMA
BACCALAUREAAT

MIJLPALENREGELING: VERSNELD VOOR DE KLAS
MAX. 2 JAAR
Na afronding propedeuse kun je gaan werken als leerkracht en je studie afronden.
Toelating: hbo-/wo-diploma, propedeuse pabo, baan in het primair onderwijs

Werken in het onderwijs
“Mijn passie voor techniek
bracht mij bij deze opleiding.
De lerarenopleiding Techniek
(Science & Technology) heeft
een nieuwe opzet waarin je je
vaardigheden leert te bewijzen
in plaats van de traditionele
toetsopzet. Ik ben groot
voorstander van bruikbare
kennis en vaardigheden
toetsen en dat is iets wat in
deze opleiding terugkomt.
Ondanks dat ik in Delft woon,
heb ik ervoor gekozen om deze
studie aan Fontys in Tilburg te
gaan volgen. Deze opleiding
staat namelijk erg goed
aangeschreven.”
Ard Zwinkels
AFGESTUDEERD AAN DE
BACHELORO PLEIDING
LERAAR TECHNIEK (SCIENCE
& TECHNOLOGY)

In het onderwijs is geen dag hetzelfde. Als leraar kun je het verschil
maken in de (persoonlijke) ontwikkeling, het welbevinden en de toekomst
van kinderen en jongeren. Je helpt hen het beste uit zichzelf te halen en
levert daarmee een ontzettend belangrijke bijdrage aan de generatie van
de toekomst.
Er is veel vraag naar goede leraren, zowel in het basisonderwijs
als in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Via onze
flexibele opleidingen kun je in je eigen tempo, en vaak versneld, jouw
lesbevoegdheid halen.

Bij Fontys Pro:

BACHELORS (OOK ZIJ-INSTROOM), ASSOCIATE
DEGREES, CURSUSSEN en TRAININGEN op verschillende locaties in
Nederland en INCOMPANY trainingen afgestemd op de scholingsbehoefte

 kun je terecht voor

en geheel op maat;

 b
 ieden we hulp en inspiratie bij
 werk je aan je

ONDERZOEKSVRAGEN, via onze lectoraten;
PROFESSIONALITEIT, waarbij een leven lang leren,

ondernemerschap en een kritische houding centraal staan;
STIMULEREND, VERBINDEND, DESKUNDIG en
BETROKKEN;
 heb je REGIE over je eigen studie;
 sluit je studie direct aan bij de ONDERWIJSPRAKTIJK ;
 is studiemateriaal digitaal beschikbaar en heb je toegang tot een uitgebreide
hoeveelheid KENNISBRONNEN.

 zijn docenten

ZIJ-INSTROOM
MAX. 2 JAAR
Werkgever betaalt opleiding middels subsidie. Check de voorwaarden
Toelating: hbo-/wo-opleiding en baan in het primair onderwijs.
De exacte opleidingsduur is afhankelijk van je vooropleiding(en) en werkervaring.
In een persoonlijk intakegesprek stellen we je opleidingstraject samen.

VERKORTE LERARENOPLEIDING VO EN MBO
2 TOT 4 JAAR
Met een hbo- of wo-vooropleiding kun je in aanmerking komen voor vrijstellingen.
Toelating: hbo-/wo-opleiding
ZIJ-INSTROOM
MAX. 2 JAAR
Werkgever betaalt opleiding middels subsidie. Check de voorwaarden
Toelating: hbo-/wo-opleiding en baan in het primair onderwijs.
PEDAGOGISCH DIDACTISCH GETUIGSCHRIFT (PDG) VOOR HET MBO
1,5 JAAR
Toelating: hbo-diploma en baan in het mbo.

GETUIGSCHRIFT

BACCALAUREAAT

OPSCHOLINGSTRAJECT BEVOEGDHEID GROEPSLEERKRACHT
ONDERBOUW VMBO
6 MAANDEN
Toelating: pabo-diploma en baan in onderbouw van het vmbo basis-kader.

Hybride docentschap:
Als hybride docent kun je enkele uren per week lesgeven op een school. Vraag naar de mogelijkheden.

Carrièreswitch

Overweeg je de overstap naar het onderwijs? Dan zijn er vele routes en mogelijkheden om je bevoegdheid te behalen.
Bekijk de tabel op deze en de volgende pagina om te zien welke dat zijn per onderwijssector.
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Opleidingsroutes in deeltijd naar het voortgezet onderwijs en mbo
BACHELOR LERAAR VO EN MBO
4 JAAR
Toelating: mbo-4/havo/vwo.

BACHELOR LERAAR BASISONDERWIJS (PABO)
4 JAAR
Toelating: mbo-4/havo/vwo
BACHELORDIPLOMA

VERKORTE BACHELOR LERAAR BASISONDERWIJS
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Met een hbo- of wo-vooropleiding kun je in aanmerking komen voor vrijstellingen.
Toelating: hbo-/wo-opleiding
ASSOCIATE DEGREE PEDGAGOGISCH EDUCATIEF PROFESSIONAL (AD-PEP)
2 JAAR
Na deze opleiding kun je instromen in de bachelors Pedagogiek,
Leraar Pedagogiek en Pabo (verkort traject).
Toelating: hbo-/wo-opleiding

BACHELORDIPLOMA
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MIJLPALENREGELING: VERSNELD VOOR DE KLAS
MAX. 2 JAAR
Na afronding propedeuse kun je gaan werken als leerkracht en je studie afronden.
Toelating: hbo-/wo-diploma, propedeuse pabo, baan in het primair onderwijs

Werken in het onderwijs
“Mijn passie voor techniek
bracht mij bij deze opleiding.
De lerarenopleiding Techniek
(Science & Technology) heeft
een nieuwe opzet waarin je je
vaardigheden leert te bewijzen
in plaats van de traditionele
toetsopzet. Ik ben groot
voorstander van bruikbare
kennis en vaardigheden
toetsen en dat is iets wat in
deze opleiding terugkomt.
Ondanks dat ik in Delft woon,
heb ik ervoor gekozen om deze
studie aan Fontys in Tilburg te
gaan volgen. Deze opleiding
staat namelijk erg goed
aangeschreven.”
Ard Zwinkels
AFGESTUDEERD AAN DE
BACHELORO PLEIDING
LERAAR TECHNIEK (SCIENCE
& TECHNOLOGY)

In het onderwijs is geen dag hetzelfde. Als leraar kun je het verschil
maken in de (persoonlijke) ontwikkeling, het welbevinden en de toekomst
van kinderen en jongeren. Je helpt hen het beste uit zichzelf te halen en
levert daarmee een ontzettend belangrijke bijdrage aan de generatie van
de toekomst.
Er is veel vraag naar goede leraren, zowel in het basisonderwijs
als in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Via onze
flexibele opleidingen kun je in je eigen tempo, en vaak versneld, jouw
lesbevoegdheid halen.

Bij Fontys Pro:

BACHELORS (OOK ZIJ-INSTROOM), ASSOCIATE
DEGREES, CURSUSSEN en TRAININGEN op verschillende locaties in
Nederland en INCOMPANY trainingen afgestemd op de scholingsbehoefte

 kun je terecht voor

en geheel op maat;

 b
 ieden we hulp en inspiratie bij
 werk je aan je

ONDERZOEKSVRAGEN, via onze lectoraten;
PROFESSIONALITEIT, waarbij een leven lang leren,

ondernemerschap en een kritische houding centraal staan;
STIMULEREND, VERBINDEND, DESKUNDIG en
BETROKKEN;
 heb je REGIE over je eigen studie;
 sluit je studie direct aan bij de ONDERWIJSPRAKTIJK ;
 is studiemateriaal digitaal beschikbaar en heb je toegang tot een uitgebreide
hoeveelheid KENNISBRONNEN.

 zijn docenten

ZIJ-INSTROOM
MAX. 2 JAAR
Werkgever betaalt opleiding middels subsidie. Check de voorwaarden
Toelating: hbo-/wo-opleiding en baan in het primair onderwijs.
De exacte opleidingsduur is afhankelijk van je vooropleiding(en) en werkervaring.
In een persoonlijk intakegesprek stellen we je opleidingstraject samen.

VERKORTE LERARENOPLEIDING VO EN MBO
2 TOT 4 JAAR
Met een hbo- of wo-vooropleiding kun je in aanmerking komen voor vrijstellingen.
Toelating: hbo-/wo-opleiding
ZIJ-INSTROOM
MAX. 2 JAAR
Werkgever betaalt opleiding middels subsidie. Check de voorwaarden
Toelating: hbo-/wo-opleiding en baan in het primair onderwijs.
PEDAGOGISCH DIDACTISCH GETUIGSCHRIFT (PDG) VOOR HET MBO
1,5 JAAR
Toelating: hbo-diploma en baan in het mbo.

GETUIGSCHRIFT

BACCALAUREAAT

OPSCHOLINGSTRAJECT BEVOEGDHEID GROEPSLEERKRACHT
ONDERBOUW VMBO
6 MAANDEN
Toelating: pabo-diploma en baan in onderbouw van het vmbo basis-kader.

Hybride docentschap:
Als hybride docent kun je enkele uren per week lesgeven op een school. Vraag naar de mogelijkheden.

‘Ik wil in mijn
werk en
vakgebied van
betekenis blijven’
Teun
Fontys Pro

Carrièreswitch naar het onderwijs

Up-to-date blijven

Dat is voor jou vanzelfsprekend. Alleen zo kun je blijven mee
bewegen in het dynamische onderwijsveld. Altijd klaar voor je
volgende stap.
Met jouw blik op de toekomst blijf je je ontwikkelen. Bij Fontys
krijg je hierin alle support. Met kennis op maat en door je te
introduceren in ons netwerk. Samen denken én gaan we vooruit.

Flexibel studeren

FONTYS PRO

 OPLEIDINGSROUTES IN DEELTIJD NAAR HET BASISONDERWIJS, VOORTGEZET ONDERWIJS EN MBO

Bij Fontys Pro vinden we het belangrijk dat je
als onderwijsprofessional een ideale balans
tussen werk, studie en privé vindt. Daarom
zijn van onze deeltijdopleidingen flexibel.
Je bepaalt waar, wat en wanneer je studeert.

Met Fontys word je niet alleen een professional van betekenis,
je blijft het ook. Voor jezelf, voor de organisatie waar je werkt en
voor de maatschappij. Door samen te werken aan initiatieven die
onze samenleving vitaler, inclusiever en duurzamer maken.
Heel Fontys werkt aan impact.
Fontys. For society.

Verkorte trajecten

Op basis van vooropleiding en ervaring kun je in aanmerking komen voor een verkort traject. Wil je weten of dit voor jou van
toepassing is? Neem contact op met de opleidingscoördinator. Hij of zij kan je een indicatie van mogelijke vrijstellingen en
tijdsduur van de opleiding geven.

Zij-instroom

Heb je een hbo- of wo-vooropleiding aanverwant aan een schoolvak en heb je een baan in het onderwijs (toegezegd
gekregen)? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor zij-instroom. Dit is een gesubsidieerd traject, waarbij de school voor de
opleiding betaalt. Binnen twee jaar dien je het traject af te ronden. Ga voor meer informatie over de voorwaarden naar
www.fontys.nl/zij-instroom.

Studielast

Over het algemeen heb je per week twee dagdelen les, één dag stage en moet je rekenen op minimaal één dag zelfstudie.
Uiteraard is het volgen van een deeltijdopleiding pittig en moet je dit niet onderschatten. Met onze flexibele opleidingen heb
je de mogelijkheid om zelf het tempo en de indeling van je studie aan te passen aan jouw persoonlijke situatie.

Inspiratie en evenementen

Fontys Pro organiseert met regelmaat evenementen, bijeen
komsten, kennissessies, lezingen en mini-colleges over actuele
onderwerpen. Deze evenementen bieden een schat aan
informatie binnen het vakgebied educatie.
Registreer je op fontys.nl/pro en blijf op de hoogte!.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Voor nieuws, inspiratie en tips over onderwijs in de breedste zin
van het woord. Ga naar fontys.nl/educatie voor meer informatie.

 www.fontys.nl/leraarworden

‘Ik wil up-to-date
blijven in het
dynamische
onderwijsveld.’

Gratis oriëntatiegesprek

Twijfel je welke opleiding en/of opleidingsroute het beste bij je past? Vraag een vrijblijvend gesprek aan met onze studie
adviseur. Vraag het gesprek aan door een e-mail te sturen naar fontyspro-educatie@fontys.nl of het formulier op onze
website in te vullen.

Subsidies

Er zijn verschillende subsidies waar je gebruik van kunt maken bij het volgen van een opleiding in het educatieve domein.
Op onze website fontys.nl/educatie/subsidies hebben we ze allemaal voor je op een rijtje gezet.

Malik

Cursussen en modules

Wil je in korte tijd je kennis en vaardigheden bijspijkeren op specifieke onderdelen? Of denk je aan een volledige bachelor
opleiding, maar wil je eerst eens ‘proeven’? Kies dan voor een korte cursus of losse module. Kijk voor het actuele aanbod
op onze website.

“Er is écht aandacht voor de mens achter de student.”
Judith Geevers
OUD-STUDENT LERAAR BASISONDERWIJS

Fontys Pro

 Social media

 Contact

@fontysPro

08850 70700

@fontysproedu

fontyspro-educatie@fontys.nl

@fontys_pro_educatie

Lismortel 25, Eindhoven

Linkedin.com/company/fontys-pro-educatie

fontys.nl/educatie

‘Ik wil in mijn
werk en
vakgebied van
betekenis blijven’
Teun
Fontys Pro

Carrièreswitch naar het onderwijs

Up-to-date blijven

Dat is voor jou vanzelfsprekend. Alleen zo kun je blijven mee
bewegen in het dynamische onderwijsveld. Altijd klaar voor je
volgende stap.
Met jouw blik op de toekomst blijf je je ontwikkelen. Bij Fontys
krijg je hierin alle support. Met kennis op maat en door je te
introduceren in ons netwerk. Samen denken én gaan we vooruit.

Flexibel studeren

FONTYS PRO

 OPLEIDINGSROUTES IN DEELTIJD NAAR HET BASISONDERWIJS, VOORTGEZET ONDERWIJS EN MBO

Bij Fontys Pro vinden we het belangrijk dat je
als onderwijsprofessional een ideale balans
tussen werk, studie en privé vindt. Daarom
zijn van onze deeltijdopleidingen flexibel.
Je bepaalt waar, wat en wanneer je studeert.

Met Fontys word je niet alleen een professional van betekenis,
je blijft het ook. Voor jezelf, voor de organisatie waar je werkt en
voor de maatschappij. Door samen te werken aan initiatieven die
onze samenleving vitaler, inclusiever en duurzamer maken.
Heel Fontys werkt aan impact.
Fontys. For society.

Verkorte trajecten

Op basis van vooropleiding en ervaring kun je in aanmerking komen voor een verkort traject. Wil je weten of dit voor jou van
toepassing is? Neem contact op met de opleidingscoördinator. Hij of zij kan je een indicatie van mogelijke vrijstellingen en
tijdsduur van de opleiding geven.

Zij-instroom

Heb je een hbo- of wo-vooropleiding aanverwant aan een schoolvak en heb je een baan in het onderwijs (toegezegd
gekregen)? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor zij-instroom. Dit is een gesubsidieerd traject, waarbij de school voor de
opleiding betaalt. Binnen twee jaar dien je het traject af te ronden. Ga voor meer informatie over de voorwaarden naar
www.fontys.nl/zij-instroom.

Studielast

Over het algemeen heb je per week twee dagdelen les, één dag stage en moet je rekenen op minimaal één dag zelfstudie.
Uiteraard is het volgen van een deeltijdopleiding pittig en moet je dit niet onderschatten. Met onze flexibele opleidingen heb
je de mogelijkheid om zelf het tempo en de indeling van je studie aan te passen aan jouw persoonlijke situatie.

Inspiratie en evenementen

Fontys Pro organiseert met regelmaat evenementen, bijeen
komsten, kennissessies, lezingen en mini-colleges over actuele
onderwerpen. Deze evenementen bieden een schat aan
informatie binnen het vakgebied educatie.
Registreer je op fontys.nl/pro en blijf op de hoogte!.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Voor nieuws, inspiratie en tips over onderwijs in de breedste zin
van het woord. Ga naar fontys.nl/educatie voor meer informatie.

 www.fontys.nl/leraarworden

‘Ik wil up-to-date
blijven in het
dynamische
onderwijsveld.’

Gratis oriëntatiegesprek

Twijfel je welke opleiding en/of opleidingsroute het beste bij je past? Vraag een vrijblijvend gesprek aan met onze studie
adviseur. Vraag het gesprek aan door een e-mail te sturen naar fontyspro-educatie@fontys.nl of het formulier op onze
website in te vullen.

Subsidies

Er zijn verschillende subsidies waar je gebruik van kunt maken bij het volgen van een opleiding in het educatieve domein.
Op onze website fontys.nl/educatie/subsidies hebben we ze allemaal voor je op een rijtje gezet.

Malik

Cursussen en modules

Wil je in korte tijd je kennis en vaardigheden bijspijkeren op specifieke onderdelen? Of denk je aan een volledige bachelor
opleiding, maar wil je eerst eens ‘proeven’? Kies dan voor een korte cursus of losse module. Kijk voor het actuele aanbod
op onze website.

“Er is écht aandacht voor de mens achter de student.”
Judith Geevers
OUD-STUDENT LERAAR BASISONDERWIJS

Fontys Pro
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@fontysPro

08850 70700

@fontysproedu
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Lismortel 25, Eindhoven
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