Kopopleiding lerarenopleidingen

Startmoment(en)

September
Opleidingstype

Hbo-bachelor
In het kort

Wat kun je van ons verwachten

Ben jij (bijna) afgestudeerd of is het minder dan
zeven jaar geleden dat jij je hbo- of wo-getuigschrift
behaalde? Lijkt het je geweldig om met jongeren te
werken en voor de klas te staan? Met de
kopopleiding (voltijd) kun je in één jaar je
tweedegraads onderwijsbevoegdheid halen.
Hiermee verbreed je je arbeidsmogelijkheden
aanzienlijk. Je kunt namelijk aan de slag in de
onderbouw van het algemeen vormend onderwijs
(vmbo, havo en vwo) en in het beroepsonderwijs
en de volwasseneneducatie (bve).

Tijdens de kopopleiding word je binnen één jaar
klaargestoomd voor het onderwijs. Je wordt
didactisch en pedagogisch geschoold en je loopt
veel stage. In het begin van je studie ligt de nadruk
op de theorie, later komt de nadruk meer op de
praktijk te liggen. Je doet continu verslag van je
ontwikkeling, je gemaakte keuzes, de
verantwoording en je reflectie daarop. Dit verzamel
je, samen met bewijsstukken van aangetoonde
bekwaamheden, in een portfolio. In mei/juni rond je
dit portfolio af en ga je op voor je eindassessment.

Inhoud

Wat verwachten wij van jou

Tijdens je hbo- of wo-bacheloropleiding heb je
voldoende vakkennis opgedaan om snel uit de
voeten te kunnen in het onderwijs. In de opleiding
leer je hoe je die vakkennis moet overbrengen
(vakdidactiek) en ook hoe je moet lesgeven
(algemene pedagogische en didactische
vaardigheden). Tegelijkertijd werk je aan
onderwerpen als leerlingenzorg, omgaan met
leerlingen en verschillen tussen leerlingen.
Hiervoor ben je twee dagen op het instituut. De
andere dagen loop je stage, werk je aan
opdrachten en aan je portfolio.

Als leraar ben je, naast een expert op je vakgebied,
ook pedagoog, communicatiedeskundige en
organisatietalent in één. Het is een veelzijdig
beroep en vereist veel kwaliteiten. Om het
leraarschap aan te kunnen beschik je over een
analytisch vermogen en kun je onderzoekend te
werk gaan. Je hebt goede sociale vaardigheden en
vindt het leuk om anderen iets te leren. Daarnaast
is het belangrijk dat je ondernemend bent en kunt
overtuigen. Tot slot moet je je realiseren dat dit een
voltijdopleiding is en je deze niet kunt combineren
met een baan.

Studievorm

Voltijd
Lesplaats(en)

Tilburg

Kopopleiding lerarenopleidingen is een
verkorte voltijd bacheloropleiding tot
leraar voortgezet onderwijs van de
tweede graad en leidt op tot de graad
Bachelor of Education.



Contact

Telefoon: 08850 74288
E-mail: studentzakenflot@fontys.nl
Website: fontys.nl/kopopleiding-flot






@fontyspro
@fontysproedu
Fontys Pro Educatie
@fontys_pro_educatie

Begeleiding en tijdsinvestering
Het eerste jaar
Hoeveel uren per week ben je met je studie
bezig?



10 uur colleges/lessen
20 uur projecten/praktijk
10 uur zelfstudie

25%

Zelfstudie

25%

Praktijk

Om toegelaten te worden tot de kopopleiding heb je een afgeronde bacheloropleiding
op hbo- of wo-niveau nodig, dat direct verwant is aan een schoolvak. In de tabel bij
toelating kun je zien of je met jouw vooropleiding toelaatbaar bent. Heb je vragen
hierover? Neem dan contact met ons op.
Twijfel je of je met jouw opleiding toelaatbaar bent, bijvoorbeeld omdat de naam op
de tabel net iets anders beschreven is? Kijk dan in het croho-register.
Toelating vindt plaats na een intakegesprek, waarbij beoordeeld wordt of je volgens
de criteria toelaatbaar bent. We adviseren je om pas ná dit gesprek jezelf in te
schrijven via Studielink.

Hoe is de studie ingedeeld?
Theorie

Toelatingseisen

Let op: voor de kopopleiding Algemene economie en Bedrijfseconomie gelden
specifieke toelatingseisen. Ga op de website naar toelating voor meer informatie.
50%

Bovenstaande getallen zijn een gemiddelde. Het
eerste half jaar ligt de nadruk op het verwerven van
theoretische kennis. Je bent dan twee á drie dagen
op het instituut. Daarnaast loop je een
hoofdfasestage. Het tweede half jaar ligt de nadruk
meer op de praktijk. Je loopt dan drie dagen stage en
bent daarnaast bezig met het uitbreiden van je
handelingsrepertoire en het verweven van nieuwe
kennis en inzichten.

Contactdagen
Dinsdag en vrijdag zijn de instituutsdagen. Tijdens
deze dagen krijg je algemeen pedagogische,
didactische en vakdidactische bijeenkomsten.

Studiekosten



Andere kosten
Naast collegegeld moet je rekening
houden met aanvullende kosten voor
boeken, readers, een laptop, stage (o.a.
reiskosten en gemeentelijke documenten)
etc.
Extra beurs voor leraren
Als je als student een lerarenopleiding in
het hoger beroepsonderwijs volgt en geen
recht hebt op studiefinanciering, kun je in
aanmerking komen voor een
tegemoetkoming leraren. Kijk voor meer
informatie op Duo.nl.

Carrièreperspectief
Als afgestudeerde van de kopopleiding heb je een
tweedegraads bevoegdheid. Hiermee kun je meteen
gaan werken in de onderbouw van het voortgezet
onderwijs (havo en vwo), in het beroepsonderwijs
(vmbo en mbo) en de volwasseneneducatie. Een
leraar is allround inzetbaar binnen een
schoolorganisatie.

Doorstuderen

Open dagen en zo...
Open dagen
08-06-2022
Algemene vragen over
Fontysopleidingen?
T: 08850 80000

Na je bachelor is het voor de meeste vakken
mogelijk om via een masteropleiding een
eerstegraads bevoegdheid te behalen, waarmee je
les kunt geven in de bovenbouw van het havo/vwo
en op het hbo.

26-05-2022 Aan de inhoud van deze factsheet kunnen geen rechten worden ontleend.



Aanmelden



Aanmelden doe je uiterlijk 1
september via de website van
Studiellink.

Om zeker te weten of de
kopopleiding de beste studieroute
is voor jou, vragen wij je contact
met ons op te nemen voor een
intakegesprek. Hierin bekijken we
of je toelaatbaar bent en
bespreken we of de kopopleiding
de beste studieroute is voor jou.


Deze opleiding leidt op
tot de graad Bachelor of
Education

