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Wat kun je van ons verwachten

Vind jij Engels een boeiend vak? Heb je een passie
voor taal en cultuur? En lijkt het je een uitdaging
om jongeren en volwassenen de dos en don’ts van
het Engels te leren? Dan is de lerarenopleiding
Engels ‘the thing for you’. Engels is een taal die
door 2,5 miljard wereldbewoners wordt gesproken.
Het is de meest gebruikte taal in massamedia als
het internet, populaire muziek, televisie en film.
Dankzij het Engels kunnen mensen van over de
hele wereld met elkaar communiceren.

Een leraar combineert vakmanschap en
meesterschap. We brengen je vakkennis bij op
hoog niveau met colleges, opdrachten, practica en
projecten. We leren je je vakkennis over te brengen
op je leerlingen. De beste wijze om dat te leren is
uiteraard voor de klas. Je gaat daarom al vrij snel
op stage. Naast de praktijk volg je onderwijskunde
en vakdidactiek. Dan krijg je onderdelen als
groepsdynamiek, leer- en
ontwikkelingspsychologie, schoolorganisatie,
lesgeven en leerlingenbegeleiding. We begeleiden
je intensief en je kunt altijd terecht bij onze
studieloopbaanbegeleider voor een gesprek of
advies.

Inhoud
Vakmanschap en meesterschap zijn beiden heel
belangrijk voor een leraar. We besteden in de
opleiding hieraan ongeveer evenveel tijd. Het 1e
jaar is oriënterend en selecterend. Niet iedereen is
immers geschikt om een goede leraar te worden.
Naast vakinhoudelijke kennis oriënteer je je op het
beroep van leraar en ga je op stage. In de jaren
daarop krijg je een verdere vakinhoudelijke
verdieping en leer je hoe je de opgedane kennis
kunt overbrengen op leerlingen. De nadruk komt
steeds meer te liggen op het meesterschap. De
stages worden langer en je gaat meer zelfstandig
lesgeven. Je sluit de opleiding af met je
afstudeerpraktijkonderzoek, je specialisatie en de
afsluitende stage.

Wat verwachten wij van jou
Een leraar heeft passie voor het vak én voor
leerlingen. Om deze opleiding succesvol te kunnen
volgen moet je goed zijn in Engels. Natuurlijk moet
je het leuk vinden om met jonge mensen om te
gaan en makkelijk contact met ze kunnen maken.
Of je geschikt bent voor de studie en het beroep
van leraar laat je zien in het eerste jaar waarin je
50 studiepunten moet behalen. Dat is hard werken
en vraagt een ambitieuze studiehouding, zodat je
heel goed wordt in je vak en gaat behoren tot de
meest inspirerende docenten! Een uitdaging die we
graag met jou aangaan.

Studievorm

Voltijd
Lesplaats(en)

Sittard

Voor excellente
(vwo-)studenten
De opleiding Engels heeft de
mogelijkheid, onder voorwaarden, om de
Bachelor in 3 jaar te voltooien. Met de
2-jarige Master daarna, kan men binnen
5 jaar een Master of Education in Engels
behalen. Meer informatie bij de
opleidingscoördinator.



Contact

Telefoon: 08850 77088
E-mail:

lero-sittard@fontys.nl

Website : fontys.nl/leraar-engels-sittard

Het eerste jaar

Hoeveel uren per week ben je met je studie
bezig?





Instroomprofiel

De propedeuse bestaat voor 65% uit vak en
vakdidactiek en 35% onderwijskundige vakken. De
studielast is ruim 40 uur per week waarvan in het
begin van je studie ruim de helft gevuld is met
lesactiviteiten.

18 uur Les
16 uur Zelfstudie
4 uur Stage
2 uur Projectwerk
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Met een mbo-diploma (niveau 4) ben je ook toelaatbaar voor deze opleiding.

Hoe is de studie ingedeeld?
50%

Theorie
Zelfstudie
Praktijk

30%
20%

Er wordt gewerkt met 4 perioden van 8 weken plus
een tentamen- en hertentamenweek.

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.
De Engelse taal is een verplicht vak in het
voortgezet onderwijs en in veel vervolgopleidingen,
zoals de HEAO, School voor de Journalistiek, HTS
en Politie Academie. Grote kans dus dat je een
aantrekkelijke baan krijgt in het onderwijs.
Wist je trouwens dat het startsalaris van een leraar
hoger is dan van de meeste startende hbo’ers?
Daarnaast is het onderwijs een stabiele werkgever
met veel nieuwe uitdagingen. Denk maar eens aan
het toenemend gebruik van ICT in het onderwijs,
buitenlandse projecten, multi-culturaliteit, etc. Leraar
zijn is elke dag anders!



Studiekosten

Ga naar de collegegeldmeter en je weet
precies hoeveel je moet betalen aan
collegegeld fontys.nl/collegegeldmeter
Andere kosten
Naast collegegeld moet je rekening
houden met aanvullende kosten voor
boeken, readers, een laptop etc.
Daarnaast zijn er kosten voor jaarlijkse
reizen naar Engels-sprekende landen.

Open dagen en zo...



Open dagen
Sittard

16-11-2019
19-01-2020
21-03-2020

Proefstuderen
Sittard
Algemene vragen over
Fontysopleidingen?
T: 08850 80000

Aanmelden



Aanmelden doe je uiterlijk 1 mei
via de website van Studielink.

fontys.nl/studielink

Studiekeuze



Om zeker te weten of de
opleiding van jou keuze ook goed
bij je past, biedt Fontys jou een
studiekeuzecheck aan. De
studiekeuzecheck is verplicht
voor alle aanmelders voor het
eerste jaar van een bachelor- of
Associate degree opleiding. Met
uitzondering van studenten met
een buitenlands diploma en
aanmelders voor een
selectieopleiding.

26-11-2019
28-01-2020


Deze opleiding leidt op
tot de graad Bachelor of
Education

