Leraar Aardrijkskunde Sittard

Startmoment(en)

September
Opleidingstype

Hbo-bachelor
Over deze opleiding

Waarom deze opleiding

Heb je onderwijservaring en/of een verwante hboof wo-studie en wil je je verder ontwikkelen als
leraar in aardrijkskunde? Kom bij Fontys
Lerarenopleiding Sittard een maatwerktraject
volgen; een verkort deeltijdtraject, waardoor je
deze studie naast je baan zou kunnen volgen. Hoe
zo’n maatwerktraject er uitziet, hangt af van de
competenties, kennis en ervaring die je zelf al hebt.
Je richt jouw opleiding in samen met de
opleidingscoördinator van Fontys, zodat dit past bij
jouw wensen en werksituatie.

Een leraar combineert vakmanschap en
meesterschap. Onze docenten brengen je
vakkennis bij op hoog niveau met colleges,
opdrachten en practica. De opleidingscoördinator
van aardrijkskunde bepaalt samen met jou de
inhoud van het programma. Vakinhoud en
vakdidactiek zijn belangrijke onderdelen,
evenals algemene didactiek/pedagogiek die je
helpen om vaardig te worden in het opzetten en
uitvoeren van lessen. In Sittard dragen we tevens
zorg voor extra kennis over hoe je digitale
leermiddelen kunt inzetten in je lessen.

Inhoud
Vakmanschap en meesterschap zijn beiden heel
belangrijk voor een leraar. We besteden in de
opleiding hieraan ongeveer evenveel tijd. Hoe dit er
precies voor jou komt uit te zien is afhankelijk van
het maatwerktraject. De mate waarin je moet
studeren voor de vakinhoud en de pedagogisch
didactische vakken kan dus verschillen. Veel
aandacht wordt besteed aan algemene
didactiek/pedagogiek met onderdelen als: oriëntatie
leren & onderwijzen; didactiek &
klassenmanagement; leer- en gedragsstoornissen;
leerlingbegeleiding & mentoraat. Tijdens de stage
breng je de theorie in praktijk. Je begint straks
goed toegerust aan je carrière, want goed lesgeven
is een kunst en daagt je uit. Elke dag weer!

Voor wie is deze opleiding
Kiezen voor het leraarschap is een bewuste keuze.
Een leraar heeft passie voor het vak én voor
leerlingen. Om de lerarenopleiding succesvol te
kunnen volgen moet je goed zijn in de gekozen
vakrichting. Daarnaast moet je het natuurlijk leuk
en een uitdaging vinden om met jonge mensen om
te gaan en gemakkelijk contact met ze kunnen
maken. Het combineren van een baan, privésituatie
en studie is niet eenvoudig. Het vraagt om een
ambitieuze studiehouding, doorzettingsvermogen
en organisatietalent. Je krijgt ervoor terug dat je
straks goed onderlegd met plezier en geïnspireerd
het onderwijs ingaat.

Studievorm

Deeltijd
Lesplaats(en)

Sittard



Contact

Telefoon: 08850 77088
E-mail: lero-sittard@fontys.nl
Website:
fontys.nl/leraar-aardrijkskunde-dt-sittard

Persoonlijk gesprek?
Denk je na over een lerarenopleiding, maar weet je
nog niet of het past in jouw persoonlijke situatie, of bij
jouw vakkennis? Twijfel je of je in je huidige baan
voldoende ruimte kunt vrijmaken of dat je een goede
leerwerkplek kunt vinden? Wil je eerst meer weten
over zo’n maatwerktraject, of loop je tegen heel
andere vragen aan?
Maak altijd een afspraak voor een persoonlijk
gesprek met de opleidingscoördinator van de deeltijd.
Deze kan met je meedenken, jouw persoonlijke
situatie in kaart brengen en samen met jou
uitstippelen hoe de studie voor jou het beste vorm
kan worden gegeven. Het gesprek is uiteraard gratis
en geheel vrijblijvend.

Arbeidsmarktperspectief
Met een lerarenopleiding kies je voor een heel
concreet beroep maar wel een beroep dat steeds
verandert. We leiden immers op voor de toekomst!
Die toekomst ziet er qua werkgelegenheid goed uit.
Ondanks dat het aantal leerlingen in het voortgezet
onderwijs momenteel wat daalt, gaan ook veel
leraren met pensioen. Afgestudeerden hebben dan
ook al snel een baan.
Het onderwijs is een stabiele werkgever met veel
nieuwe uitdagingen. Denk maar eens aan het
toenemend gebruik van ICT in het onderwijs,
buitenlandse projecten, multi-culturaliteit, etc.
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Toelatingseisen
De deeltijd lerarenopleidingen Duits, Engels, Nederlands, Aardrijkskunde,
Geschiedenis, Economie, Natuurkunde, Techniek of Wiskunde zijn verkorte
deeltijdtrajecten. Je dient daarvoor in het bezit te zijn van een vakinhoudelijk relevant
hbo- of wo-getuigschrift, bij voorkeur niet ouder dan tien jaar.
Wil je je inschrijven? Bij algemene vragen kun je contact opnemen met het
Studenten Informatie Punt (STIP) stip-sittard@fontys.nl. Indien je toelaatbaar bent
brengt STIP je in contact met de opleidingscoördinator en kun je deelnemen aan de
intakeprocedure.
Buitenlandse studenten Ben je in het bezit van een buitenlands paspoort? Dan
moet je bij inschrijving een NT2-verklaring overleggen.



Studiekosten

Ga naar de collegegeldmeter en je weet
precies hoeveel je moet betalen aan
collegegeld fontys.nl/collegegeldmeter

Leraar zijn is elke dag anders!

Andere kosten
Naast collegegeld moet je rekening
houden met aanvullende kosten voor
boeken, readers, een laptop etc.

Open dagen en zo...



Open dagen
Sittard
Algemene vragen over
Fontysopleidingen?
T: 08850 80000
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Aanmelden



Aanmelden doe je voor via de
website van Studielink.

fontys.nl/studielink-dt

Studiekeuze



Om zeker te weten of de opleiding
goed bij je past, behoort een
persoonlijk gesprek altijd tot de
mogelijkheden.

27-11-2019


Deze opleiding leidt op
tot de graad Bachelor of
Education

