Leraar Basisonderwijs

Startmoment(en)

September, Februari
Opleidingstype

Hbo-bachelor
Over deze opleiding

Waarom deze opleiding

Wil jij je ontwikkelen tot een autonome
startbekwame en gemotiveerde leerkracht? Heb je
een afgeronde hbo- of wo-bachelor, een afgeronde
havo- of vwo-opleiding of een afgeronde
mbo4-opleiding? En wil jij in deeltijd studeren?
Schrijf je dan nu in om het diploma leraar
basisonderwijs te behalen. Wij stimuleren je
voortdurend om zelfstandig én in teamverband het
beste uit jezelf naar boven te halen. Onze
professionele begeleiding is erop gericht dat jij
straks stevig in je schoenen staat, in de klas én in
de school.

Een studie bij de deeltijdopleiding leraar
basisonderwijs kan beginnen met een intake. We
bespreken dan wat jij van de opleiding verwacht en
wat we van jou verwachten. Jouw talenten en
uitdagingen staan tijdens de opleiding centraal. De
uitkomsten van dat dagdeel gebruik jij om je studie
vorm te geven vanaf de start van het studiejaar.
We begeleiden je tijdens de opleiding intensief en
je kunt altijd terecht bij jouw tutor. Je leert
zelfstandig te werken, maar ook in groepen.

Inhoud
Het programma heeft het beroepsprofiel als kader,
dat in verschillende fases (propedeuse- en een
post-propedeusefase) is opgedeeld. Op basis van
een intakeprocedure wordt jouw manier van
studeren achterhaald. We gaan bepalen wat jij
nodig hebt om stapsgewijs en onder begeleiding te
groeien naar een zelfgestuurde manier van
studeren en ontwikkelen. Vanzelfsprekend word je
gestimuleerd om je te verdiepen in recente
ontwikkelingen in de dagelijkse onderwijspraktijk.
Er vindt aanbod plaats door expertdocenten van de
verschillende vak-en vormingsgebieden. Deze
vakken moet jij namelijk ook in de basisschool
kunnen vormgeven. Dit komt naar voren in
inspiratie- en feedbacksessies op maat.

Studievorm

Deeltijd
Lesplaats(en)

Eindhoven, Tilburg

Voor wie is deze opleiding
Je kunt je inleven in de belevingswereld van een
kind en je bent geïnteresseerd in zijn of haar
ontwikkeling. Je bent goed in rekenen en taal en je
hebt een brede interesse in verschillende
vakgebieden. Je bent gemotiveerd om onderwijs te
verbeteren door inzet van onderzoek en ICT.
Verder helpt het als je goed om kunt gaan met
veranderingen en creatief bent in het vinden van
oplossingen voor verschillende problemen. Weet
dat je naast lesgeven ook andere rollen en taken
hebt. Denk hierbij aan het voeren van
oudergesprekken en het inspelen op
leerproblemen.



Contact
Eindhoven : 08850 - 78011
Tilburg : 08850 - 77177

Begeleiding en tijdsinvestering

Toelatingseisen

Het eerste jaar

Vooropleidingseisen

De duur van de studie is, gezien de variatie aan
vooropleiding, werkervaring, kennis en vaardigheden
die jij meeneemt, variabel. Ook persoonlijke (werk- en
privé) omstandigheden kunnen hier een rol in spelen.
Op basis van onze ruime ervaring met de
deeltijdopleiding, zullen de meeste studenten tussen
de 2 en 4 jaar nodig hebben. De begeleidingsavond
voor zowel Tilburg als Eindhoven is de
dinsdagavond. Op maandagavond is in Eindhoven
het expertaanbod. Dit aanbod is in Tilburg op de
donderdagavond.De studie start op beide locaties in
september. Bij voldoende aanmeldingen start de
opleiding ook in februari in Eindhoven of in Tiburg.

• hbo- of wo-diploma
• vwo-diploma
• havo-diploma
• mbo 4-diploma
• geen toelaatbaar diploma

Als richtlijn kun je als indicatie uitgaan van de
volgende tijdsinvestering:



8 uur contacturen;
8 uur stage;
4 uur stagevoorbereiding en evaluatie;
15 zelfstudie

Zelfstudie
Praktijk



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

Open dagen en zo...



Open dagen

Hoe is de studie ingedeeld?
Theorie

Op onze website kun je lezen wat bij iedere vooropleiding de verschillende
toelatingseisen zijn.

25%
40%

Eindhoven

27-11-2019

Tilburg

27-11-2019

Algemene vragen over
Fontysopleidingen?

35%

Een studiejaar bestaat uit 4 periodes van 10 weken.

T: 08850 80000

Jouw ontwikkeling centraal
Binnen onze opleiding staat jouw ontwikkeling tot
leerkracht basisonderwijs centraal. We dagen je uit
je talenten te ontdekken om groei bij jezelf én bij
kinderen te realiseren. Wij voelen ons
verantwoordelijk om samen met het werkveld een
optimale leeromgeving voor jou te creëren. Kwaliteit
en vertrouwen vormen de basis van onze
samenwerking met jou en onze omgeving.
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Aanmelden



Aanmelden doe je via de website
van Studielink.

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


Deze opleiding leidt op
tot de graad Bachelor of
Education

