Leraar Geschiedenis (Master)

Startmoment(en)

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
Voortgezet Hoger Onderwijs (VHO).

Na de opleiding ben je bevoegd om in de
bovenbouw van het voortgezet onderwijs en het
hoger beroepsonderwijs les te geven. Je speelt een
leidende rol op vakinhoudelijk en vakdidactisch
gebied. Daarnaast kun je bijdragen aan
visieontwikkeling op het onderwijs van jouw vak.
De opleiding legt accenten op vakinhoud,
onderzoek en de brede rol die de eerstegraads
docent heeft binnen het Voortgezet 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 bij te dragen aan de
visieontwikkeling op onderwijs van jouw vak op
school en in regionaal en landelijk verband. Het
gaat hierbij om visie op de formulering van mogelijk
nieuwe kerndoelen en het meebepalen en
implementeren van nieuwe
eindexamenonderwerpen.

Voor wie is deze opleiding?
Je hebt de bacheloropleiding Leraar voortgezet
onderwijs voor het vak geschiedenis 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 het collectieve leerproces, door
het ontwerpen van onderwijs, uitvoeren van
onderzoek en ondersteunen en begeleiden van
collega´s . Je werk- en privésituatie staan het toe
dat je een studie, met circa 20 uur per week
studiebelasting, kunt volgen.

Studievorm

Deeltijd
Lesplaats(en)

Tilburg



Contact

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



/flot07

Begeleiding en tijdsinvestering
Je krijgt bij aanvang van de studie een
studieloopbaanbegeleider toegewezen. Hij is je
eerste aanspreekpunt voor onderwerpen als
studieresultaten en mogelijke problemen. Tijdens de
stage word je begeleid door een docent van Fontys
en één of meerdere docenten van de
stageverlenende instelling.
De masteropleiding duurt drie jaar en omvat 90 EC’s
(European Credits). Elke credit staat voor 28
studiebelastinguren (sbu). De totale studiebelasting
komt hiermee op 2520 uur, wat overeenkomt met
gemiddeld 20 uur per week.

Contactdagen
Woensdag van 12.30-22.00 uur (uiterlijk). De
roostertijden kunnen binnen de genoemde tijden per
periode variëren.
Hoeveel uren per week ben je met de studie
bezig?



6,5 uur theorie
3,5 uur praktijk
10 uur zelfstudie/onderzoek

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.

Hoe is de studie ingedeeld?
Theorie

50%

Zelfstudie
Praktijk

Open dagen en zo...

30%

Tilburg

20%

Carrièreperspectief
Het masterdiploma Master of Education biedt je,
afgezien van de kwalitatieve meerwaarde door het
hogere niveau van de opleiding, meer
carrièremogelijkheden. 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.

Algemene vragen over
Fontysopleidingen?
T: 08850 80000
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27-11-2019
11-03-2020
10-06-2020

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

