MINOREN
Filosofie en Ethiek
Educatieve Minor Beroepsonderwijs
Beleid Belangen Beïnvloeden
Global Development Issues

Ben je op zoek naar een minor, waarbij je je
kunt verdiepen in mens en samenleving?
Schrijf je in voor één van de minoren van Fontys
Lerarenopleiding Tilburg (FLOT)! FLOT biedt vier minoren
van 30 studiepunten (European Credits) die een waardevolle
aanvulling zijn op je opleiding.
De volgende vier minoren kun je volgen bij FLOT:
1. Filosofie en Ethiek;
2. Educatieve Minor Beroepsonderwijs;
3. Beleid Belangen Beïnvloeden;
4. Global Development Issues.
Toegankelijkheid
De Educatieve Minor is geschikt voor iedereen, behalve
studenten van een lerarenopleiding. De andere minoren
zijn toegankelijk voor iedereen.
Heb je vragen over jouw inschrijving?
Neem contact op met:
inschrijvingenflot@fontys.nl

MINOR FILOSOFIE EN ETHIEK
Zoek je inspiratie en verdieping in je studie?
Dan is deze minor echt iets voor jou. De
minor Filosofie en Ethiek geeft je nieuwe en
verrijkende inzichten in de actualiteit, je
beroepsopleiding én jezelf. Na het volgen
van deze minor heb je veel nieuwe kennis
opgedaan, maar nog belangrijker, kijk je
anders naar de wereld en weet je veel beter
hoe je je verder wilt ontwikkelen als student
en als individu.
Opbouw en inhoud
Je begint een reis door de filosofie en komt
in aanraking met de groten der filosofie
zoals Plato, Thomas van Aquino,
Machiavelli en Nietzsche. Maar je maakt ook
kennis met recentere denkers zoals Foucault,
Sandel, Singer en Nussbaum. Daarbij worden
verbanden gelegd met onderwerpen zoals
media, spiritualiteit, dierenethiek,
technologie en politiek. Ook duiken we de
kunst in en verkennen we niet-Westerse
denkwijzen en levensbeschouwingen zoals
het jodendom, het Boeddhisme en de Islam.

Een belangrijk deel van de minor gaat over
ethiek en zingeving. Welke waarden stel je
centraal en hoe breng je die tot uitdrukking
in je persoonlijke en professionele leven?
Hoe ga je om met ethische dilemma’s op de
werkvloer, binnen je familie en
vriendenkring? Welk toekomstbeeld heb je
eigenlijk van je carrière?
Gevarieerd programma
Onze bijeenkomsten onderscheiden zich
door een grote diversiteit aan werkvormen.
Naast reguliere hoorcolleges, lees je
groepsgewijs boeken, participeer je in
discussies, krijg je gastlezingen van
deskundigen in hun vakgebied, maak je
excursies naar steden en bezoek je musea.
Deze activiteiten maken van de minor een
sociaal avontuur. Ze geven je de
mogelijkheid je kennis en ervaringen te
verwerken en delen met je medestudenten
in creatieve en persoonlijke producten.

Startmoment
september en februari
Opleidingstype
hbo-bachelor
Studieduur
half jaar
Aantal EC’s
30
Lesplaats
Tilburg

Contact
Coördinator Minor
Gerard Drosterij
Meer informatie?
www.fontys.nl/minor
minorfilosofie@fontys.nl

ERVARINGEN VAN STUDENTEN
“De minor Filosofie en Ethiek heeft mijn denken verruimd, mijn
ogen geopend en mijn motivatie om te leren vergroot. ‘Think for
yourself, question everything!’“
- Gypsie Melody van Gerwen (student Maatschappelijk werk en
dienstverlening, Hogeschool Avans)
“Nooit heeft een semester me zo kunnen boeien als de minor
Filosofie en Ethiek. Een enorme verrijking van je opleiding
ongeacht je achtergrond!”
- Sean Samshuijzen (afgestudeerde, student Computer Software
Engineering, Fontys)
“Je krijgt een ruime kijk in de filosofie en ethiek, maar het meeste
leer je over je eigen kijk op en inzicht in het leven. De minor is een
echte eye opener.”
- Michelle Weterings (student, Fontys Sporthogeschool)
“De minor Filosofie en Ethiek heeft mij geleerd onbevooroordeeld
en open-minded naar mens, dier en situaties te kijken. Ik ging er
met een glimlach naartoe en kwam met een dosis kennis en een
schaterlach weer thuis.”
- Juliette de Man (student, Fontys Hogeschool Communicatie)

Juliette de Man

“De minor Filosofie en Ethiek leert je vaardigheden op het
gebied van een beroep, maar ook voor jou persoonlijk.
Het leert je kritisch nadenken over de dingen die om je heen
en in de wereld gebeuren.”

Schrijf je in voor de minor Filosofie en
Ethiek als je op zoek bent naar meer
kennis en verdieping!

- Roel Roothans (student Bestuurskunde, Hogeschool Avans)
“Met interactieve lessen en goede docenten zie ik de minor
Filosofie en Ethiek als een toegevoegde waarde voor mijn
bachelor hbo-rechten. Kritisch denken leer je hier.”
- Kevin Bax (student Rechten, HAN)

EDUCATIEVE MINOR
BEROEPSONDERWIJS
Schuilt er een leraar in jou? Wil jij je
werkveld verbreden en je kansen op de
arbeidsmarkt vergroten? Versta je je vak en
wil je weten hoe je jouw kennis over kan
brengen op (v)mbo-leerlingen? Dan is dit je
kans!
Deze minor is zeer praktijkgericht
samengesteld en biedt je de mogelijkheid
om veel te leren en je kwaliteiten te
ontdekken als leraar in het (v)mbo. Je loopt
gedurende een half jaar stage op een vmbo
of mbo-school waar je lerarencompetenties
ontwikkelt, afgewisseld met theorielessen
en praktijkopdrachten waarmee je
een stevig theoretisch fundament
ontwikkelt op het gebied van pedagogiek
en didactiek.
Extra voordeel
Na het succesvol afronden van de minor
heb je een goed beeld of het beroep van
leraar bij je past. Wanneer je ook de
vakbachelor hebt afgerond kun je
doorstromen naar de kopopleiding.

Met de kopopleiding kun je je
lesbevoegdheid behalen. Hiermee verbreed
je aanzienlijk je arbeidsmogelijkheden. Je
kunt namelijk aan de slag in de onderbouw
van het algemeen vormend onderwijs
(havo en vwo), in het beroepsonderwijs
(vmbo en mbo) en volwasseneneducatie (bve).
Mocht je tot de ontdekking komen dat het
beroep van leraar toch niet zo goed bij je
past, dan kun je de ontwikkelde
pedagogische en didactische bekwaamheden
ook in andere contexten toepassen, zoals
educatieve contexten van bedrijven.

Bekijk ook ons filmpje op de
website!

Startmoment
september en februari
Opleidingstype
hbo-bachelor
Studieduur
half jaar
Aantal EC’s
30
Lesplaats
Tilburg en Eindhoven

Contact
Coördinator Minor
Rick Vermulst en
Sandra Janssen
Meer informatie?
www.fontys.nl/minor
educatieveminor@fontys.nl

ERVARING VAN EEN STUDENT
Steef van de Gruiter, student ICT, Hogeschool Zeeland
‘Deze minor bood mij de ideale keuze om te ontdekken of ik in het
onderwijs wil gaan werken.
Tijdens de minor heb ik me enorm ontwikkeld op de competenties van
docent. Ik vind dat de begeleiding persoonlijk is en de docenten goed te
bereiken zijn. Door deze persoonlijke begeleiding en adviezen kan ik een
goede keuze maken om na mijn hbo-opleiding ICT het onderwijs in te gaan.
Er wordt tijdens de lessen altijd rekening gehouden met de wensen van
studenten. Eigen inbreng of een onderwerp aanleveren wordt gewaardeerd.
Ik kon in deze minor mijn creativiteit kwijt en ik zou deze minor zeker
aanbevelen. Ik adviseer nieuwe studenten om actief deel te nemen aan de
lessen. De minor vraagt veel tijd, maar het is een investering waar je veel van
leert.’
Steef van de Gruiter
Foto: © Marcel Kentin

Schrijf je in voor de Educatieve Minor Beroepsonderwijs
als je interesse hebt om leraar te worden!

MINOR BELEID,
BELANGEN, BEÏNVLOEDEN
Als professional krijg je, in ieder werkveld, te
maken met overheid en media. Daarom leer
je in deze minor hoe jij als professional
slagvaardig kunt handelen en jouw doelen
kunt realiseren binnen de
politiek-bestuurlijke omgeving. Welke
opleiding je ook volgt, door de gedegen
theoretische basis en de focus op het trainen
van concrete vaardigheden is deze minor van
toegevoegde waarde voor iedereen!

Je krijgt een communicatietraining, waarin
je leert pitchen, presenteren, betogen en
speechen. Daarnaast train je politiek
handelen en politieke sensitiviteit, door te
onderhandelen, debatteren en lobbyen.

Je leert communiceren met actoren in het
publieke domein, omgaan met media en
hoe je politieke processen kunt beïnvloeden.
Deze vaardigheden ga je concreet toepassen
tijdens excursies en een casus vanuit je eigen
beroepspraktijk.

Deze minor zal uitgaan van jouw eigen
beroepspraktijk, maar je komt ook in
aanraking met studenten van andere
opleidingen. Je verbreedt zowel op
theoretische als praktische wijze jouw
kennis en vaardigheden om te kunnen
functioneren binnen een continu
veranderende politiek-bestuurlijke
omgeving.

Ten slotte krijg je ook mediatraining,
waarin je leert persgesprekken te voeren,
te framen, te spinnen en hoe je social
media het beste kunt inzetten.

Startmoment
september
Opleidingstype
hbo-bachelor
Studieduur
half jaar
Aantal EC’s
30
Lesplaats
Tilburg

Contact
Coördinator Minor
Anna Bosch
Meer informatie?
www.fontys.nl/minor
minorbbb@fontys.nl

Schrijf je in voor de minor BBB als je jezelf
politiek-bestuurlijk wilt ontwikkelen!

MINOR GLOBAL
DEVELOPMENT ISSUES
Doel
Deze minor is vooral gericht op het
verwerven en flexibel gebruiken van kennis,
inzicht en vaardigheden met betrekking
tot mondiale ontwikkelingsvraagstukken in
toekomstige beroepssituaties. Je kunt
mondiale ontwikkelingsvraagstukken
signaleren, analyseren en een bijdrage
leveren aan mogelijke oplossingen. Dit doe
je vanuit de eigen professie, de vier
zogeheten bestaansdimensies, en een interculturele omgeving.

Inhoud
De minor bestaat uit vier onderdelen. De
eerste drie onderdelen hebben een
theoretisch karakter waarbij gebruik wordt
gemaakt van wetenschappelijke literatuur
en concepten om je een instrument in
handen te geven voor de analyse van
diverse ontwikkelingsvraagstukken. Het
vierde onderdeel is praktijkgericht: de
Meesterproef.
De vier onderdelen zijn:
A. Rechtvaardigheid;
B. Inleiding in het
ontwikkelingsvraagstuk;
C. Cultuur en Interculturaliteit;
D. De Meesterproef in de praktijk.

Startmoment
september en februari
Opleidingstype
hbo-bachelor
Beheersingsniveau Engels
B2
Studieduur
half jaar
Aantal EC’s
30
Lesplaats
Tilburg

Contact
Coördinator Minor
Marij Zöllner
Meer informatie?
www.fontys.nl/minor
m.zollner@fontys.nl

De wereld wordt gekenmerkt door diverse ontwikkelingsvraagstukken,
zoals ruimtelijke ongelijkheid, de tegenstelling arm en rijk,
milieuvraagstukken, de productie van voldoende en veilig voedsel voor
iedereen, gewelddadige conflicten en ziektes. Al deze vraagstukken zijn
veroorzaakt door mensen en zouden per definitie ook door mensen
moeten worden opgelost. Als burger, consument en aanstaande
professional ben je nauw betrokken bij deze mondiale
ontwikkelingsvraagstukken. Je moet, om weloverwogen keuzes te maken,
de juiste vragen kunnen stellen op het terrein van duurzame
ontwikkeling, rechtvaardigheid en interculturaliteit. Zo kun je een
bijdrage leveren aan het ontwikkelen van duurzame oplossingen vanuit
een gedeelde verantwoordelijkheid.

Schrijf je in voor de minor Global Development
Issues als je ontwikkelingsvraagstukken wilt
signaleren, analyseren en een bijdrage wilt leveren
aan oplossingen!

www.fontys.nl/Minor

