Informatie bachelor lerarenopleiding wiskunde deeltijd (2e graad)
•

Vrijstelling wordt verleend op basis van een diploma als je in een eerdere opleiding een onderdeel hebt behaald
waarvan de inhoud voor minstens 80% overeenkomst met een onderdeel uit de deeltijd lerarenopleiding. Dat
betekent dus dat je het risico loopt dat je 20% van de stof van een vrijgesteld vak niet beheerst. Vrijstelling wordt
alleen gegeven als het diploma niet ouder is dan tien jaar. Op basis van ervaring wordt geen vrijstelling verleend:
studenten kunnen wel in een intake-assessment leeruitkomsten aantonen op basis van ervaring.

•

Wanneer je een vrijstelling hebt voor een eerstejaars vak, ontstaat daardoor een gat in het lesrooster. Je mag dan
kijken in het rooster van hogerejaars vakken of daar op dat moment een vak wordt gegeven dat je kunt volgen. Dat
hogerejaars vak mag je dan ook al in het eerste jaar volgen. Uiteraard ben je bij het zo combineren van eerstejaars
en hogerejaars vakken, afhankelijk van de lesroosters.

•

De opleiding wordt afgesloten met een landelijke eindtoets over de kennisbasis (zie www.kennisbasis.nl). Deze toets
wordt 3 maal per jaar aangeboden; elke student krijgt 2 gelegenheden per jaar om de LKT te maken.

•

Uiteindelijke studieduur afhankelijk van veel zaken, m.n. beschikbare tijd, mogelijkheid om stage te lopen naast
eventuele baan buiten onderwijs en uiteraard het succes bij het behalen van de vakken.

•

Lesmomenten: maandag 18.00 – 21.30 en dinsdag 12.30 – 21.30. Op maandagavond meestal onderwijskundige
vakken (die evt. ook op dinsdagochtend te volgen zijn). Op dinsdagmiddag en –avond staat veelal wiskunde en
wiskundedidactiek op het programma.

•

Opleiding gaat uit van iemand met wiskunde voorkennis op minstens het niveau van Havo wiskunde B Wanneer je dit
niveau (nog) niet hebt: eerst wiskundekennis op peil brengen bijv. door het halen van een los certificaat Havo
wiskunde B. Dat kan op een ROC of bij instellingen als de LOI of NCOI.

•

Studiebelasting wordt uitgedrukt in European Credits (EC, vroeger studiepunten geheten). De totale opleiding omvat
240 EC.

•

Voor collegegeld zie www.fontys.nl/collegegeld

•

Als je al werkt als docent wiskunde, kun je je baan inzetten voor de stages, let wel op het punt hieronder!

•

Als je stage gaat lopen voor de opleiding, moet je er op letten dat het wiskundestages zijn. Stages waarin je alleen
rekenen geeft, zijn niet toegestaan, behalve als je er via een verzoek aan de examencommissie toestemming voor
krijgt. Dit geldt ook als je een baan als docent inzet voor je stages!

•

De opleiding start op 31 augustus 2020 (dat hoeft niet samen te vallen met de start van middelbare scholen). Er is
maar één instroommoment.

Inhoud opleiding:
Onderdeel
4 stages (Professioneel Handelen)
algemene professionele vorming (APV)
vakdidactiek van de wiskunde
wiskundevakken in propedeuse
wiskundevakken in hoofdfase
verbreding (= aantal vakken bij lerarenopleiding voor ander vak)
landelijke eindtoets kennisbasis
Totaal

EC
55
40
35
30
60
15
5
240

Contact met opleiding: Rook Doggen, r.doggen@fontys.nl , 08850-89743
Je kunt ons volgen op twitter (@wiskundeflot) of facebook (www.facebook.com/wiskundeflot)
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