Startmoment(en)

Leraar Duits (Master)

September
Opleidingstype

Master
Over deze opleiding

Waarom deze opleiding?

Je hebt net je bachelorgraad behaald of staat al
een paar jaar voor de klas. Eén ding is zeker: je wilt
doorstuderen. Omdat je verdieping zoekt in je
vakgebied, meer uitdaging in je werk wilt of met
een andere leeftijdsgroep wilt werken. Wat je
drijfveer ook is, een masteropleiding van Fontys
Lerarenopleiding Tilburg biedt je de kans jezelf
blijvend te ontwikkelen als professional binnen het
Voorbereidend Hoger Onderwijs (VHO).

Na de opleiding ben je bevoegd om in de
bovenbouw van het voortgezet onderwijs en in het
hoger beroepsonderwijs les te geven. Je kunt een
leidende rol spelen op vakinhoudelijk en
vakdidactisch gebied. Daarnaast kun je bijdragen
aan de ontwikkeling van het onderwijs in jouw vak
en, vakoverstijgend, aan schoolontwikkeling. De
opleiding legt accenten op vakinhoud, vakdidactiek,
onderzoek en de brede rol die de eerstegraads
docent heeft binnen het Voorbereidend Hoger
Onderwijs (VHO).

Inhoud
De masteropleiding biedt een verdere verdieping,
zowel vakinhoudelijk als vakdidactisch. De
vakinhoudelijke kennis stelt je als aanstaande
eerstegraads docent in staat om los van methoden
te kunnen werken, leerlingen uit te dagen en hun
specifieke belangstellingssferen aan te spreken. De
vakdidactische kennis brengt je op een niveau,
waarmee je in staat bent een senior rol te spelen in
het onderwijs op jouw vakgebied op school, en
uiteindelijk ook vak- en schooloverstijgend. Denk
bijvoorbeeld aan de formulering van mogelijk
nieuwe kerndoelen en het meebepalen en
implementeren van nieuwe
eindexamenonderwerpen.
De opleiding legt accenten op vakinhoud,
vakdidactiek, onderzoek en de brede rol die de
eerstegraads docent heeft binnen het
Voortbereidend Hoger Onderwijs (VHO).

Voor wie is deze opleiding?
Je hebt de bacheloropleiding Leraar voortgezet
onderwijs voor het vak duits afgerond en hebt
eventueel enkele jaren werkervaring. Je bent
werkzaam als docent in het onderwijs en wilt graag
je kennis en inzicht verder verdiepen op
vakinhoudelijk en vakdidactisch gebied, om binnen
de school een leidende rol hierin te kunnen spelen.
Je draagt bij aan de schoolontwikkeling
bijvoorbeeld door het ontwerpen van onderwijs en
het uitvoeren van onderzoek, deels samen met
collega’s . Je werk- en privésituatie staan het toe
dat je een studie volgt met minimaal 20 uur per
week studiebelasting.

Studievorm

Deeltijd
Lesplaats(en)

Tilburg

Nieuw: vanaf studiejaar 2020-2021
wordt de masteropleiding in twee jaar
aangeboden (in plaats van drie jaar).



Contact

Telefoon: 08850 74288
Website: fontys.nl/leraar-duits-master
Email: studentzakenflot@fontys.nl






@fontyspro
@fontysproedu
Fontys Pro Educatie
@fontys_pro_educatie

Begeleiding en tijdsinvestering
Je krijgt bij aanvang van de studie een studiecoach
toegewezen. Hij is je eerste aanspreekpunt voor
onderwerpen als studieresultaten en zaken die te
maken hebben met je studievoortgang.

Tijdsinvestering
De masteropleiding wordt aangeboden in twee jaar
en omvat 90 EC’s (European Credits).
Tijdens de opleiding maak je gebruik van het
onderwijsaanbod, zodat je, via de toets kunt
aantonen te voldoen aan de leeruitkomsten. Op het
moment dat je dit hebt aangetoond, ontvang je de
studiepunten (ec’s). Dit is ongeacht de hoeveelheid
tijd die je eraan hebt besteed en je deelname aan het
onderwijsaanbod.
De studieduur is afhankelijk van een aantal factoren,
zoals je voorkennis, ervaring, persoonlijke situatie en
studietempo. Op basis hiervan stel je samen met je
studiecoach een persoonlijke studieplanning op.
Eventuele vrijstellingen leveren mogelijkheden op om
de studielast te beperken of zelfs om je studie te
versnellen. Ook relevante ervaringen en kennis, die
niet meteen in een vrijstelling zijn omgezet, zorgen
voor minder studielast.
De tijdinvestering verschilt dus per student. De
verwachting is wel dat de ‘gemiddelde’ student
minimaal 20 uur per week aan de studie zal
besteden.

Carrièreperspectief

Toelatingseisen
Je bent toelaatbaar met een afgeronde bacheloropleiding tot leraar voortgezet
onderwijs (tweedegraads bevoegdheid) in hetzelfde vak.
Heb je een andere vooropleiding, bijvoorbeeld een hbo-opleiding of universitaire
opleiding in hetzelfde vakgebied, dan dien je eerst een aangepast programma te
doorlopen in de bacheloropleiding tot leraar vo, alvorens je toelaatbaar bent tot de
masteropleiding. Vervolgens kun je in een intakegesprek voor de masteropleiding
een persoonlijk opleidingsplan laten opstellen, dat vrijstellingen kan omvatten op
grond van je kennis en ervaring.



Studiekosten

In het Hoger Onderwijs betaal je jaarlijks
collegegeld voor het volgen van een
opleiding. De collegegeldtarieven zijn
afhankelijk van nationaliteit, woonplaats,
een eventueel eerder behaalde graad en
van de opleiding die je wilt gaan volgen of
al volgt. Wil je precies weten hoeveel je
moet betalen aan collegegeld voor deze
opleiding? Ga dan naar de
collegegeldmeter.

Open dagen en zo...
Tilburg
Algemene vragen over
Fontysopleidingen?
T: 08850 80000

Het diploma Master of Education biedt je
carrièremogelijkheden afgezien van de kwalitatieve
meerwaarde door het hogere niveau van de
opleiding. Je bent inzetbaar in brede sectoren van
het onderwijs, in het bijzonder de gehele
bovenbouw van havo/vwo en in het hoger
beroepsonderwijs (hbo). Een Master of Education is
daarnaast breed inzetbaar in een schoolorganisatie
ten behoeve van bijvoorbeeld
onderwijsontwikkeling.

30-11-2021 Aan de inhoud van deze factsheet kunnen geen rechten worden ontleend.



26-01-2022

Aanmelden



Aanmelden doe je vóór 1
september bij Studielink via de
website fontys.nl/studielink.


Deze opleiding leidt op
tot de graad Master of
Education

