Leraar Godsdienst Tilburg

Startmoment(en)

September
Opleidingstype

Hbo-bachelor
In het kort

Wat kun je van ons verwachten

Ben je geboeid door religie, cultuur en spiritualiteit?
Houden filosofische en ethische vragen je bezig?
Vind je het een uitdaging om mensen hierover met
elkaar in gesprek te brengen? Dan is deze
opleiding iets voor jou. Als leraar
levensbeschouwing heb je een veelzijdige baan.
Tot je takenpakket behoren o.a.: lesvoorbereiding,
lesgeven, toetsen ontwikkelen en afnemen.
Daarnaast begeleid en coach je leerlingen en voer
je (soms moeilijke) gesprekken met leerlingen en
hun ouders. Verder kun je je specialiseren in
levensbeschouwelijk werk, zodat je ook aan de
slag kunt in bijvoorbeeld een zorginstelling of een
inloophuis.

Persoonlijke aandacht draagt bij aan studiesucces.
De opleiding heeft oog voor jouw ontwikkeling. Je
leert stap voor stap zelfstandig voor de klas te
staan. Daarbij wisselen theorie en praktijk elkaar
voortdurend af. Er is aandacht voor allerlei
levensbeschouwelijke fenomenen. Via excursies
ontmoet je vertegenwoordigers van uiteenlopende
godsdienstige en niet-godsdienstige stromingen. Je
leert daarnaast levensbeschouwelijke gesprekken
organiseren. Gaandeweg bepaal je je eigen positie
in het levensbeschouwelijk landschap.

Inhoud
Tijdens de opleiding maak je kennis met
uiteenlopende levensbeschouwelijke stromingen.
Je ontdekt hoe je die stromingen in onze
samenleving tegenkomt en hoe ze onze ervaringen
kleuren. Je leert om vanuit verschillende culturele
en religieuze achtergronden met elkaar in gesprek
te gaan. Daarbij wordt aandacht besteed aan hoe
je zelf in het leven staat. Levensbeschouwing leer
je vooral kennen door mensen te ontmoeten en
naar hun verhalen te luisteren. Dat gebeurt o.a.
tijdens excursies. Je benadert levensbeschouwing
vanuit filosofie, ethiek, theologie en
religiewetenschappen.

Studievorm

Voltijd
Lesplaats(en)

Tilburg



Contact

Egon Verbraak
Telefoon: 08850 72365

Wat verwachten wij van jou
Als leraar moet je over vakinhoudelijke en
pedagogische capaciteiten beschikken. Je bent
creatief, nieuwsgierig en kritisch. Je gaat op zoek
naar wat er achter verschijnselen en achter het
gedrag van mensen zit. Met mensen in gesprek
gaan en ze met elkaar verbinden is jouw ding. Je
bent ondernemend en leergierig. Doorzetten en
afspraken nakomen is je tweede natuur.

E-mail: e.verbraak@fontys.nl
Website: fontys.nl/leraargodsdienst
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Het eerste jaar

Hoeveel uren ben je het eerste jaar met je studie
bezig?





Instroomprofiel

In het eerste jaar maak je kennis met de
verschillende onderdelen van de studie en met het
beroep. Er is aandacht voor de grote
wereldgodsdiensten (o.a. het christendom, de islam
en het Jodendom) en voor niet-religieuze
levensbeschouwingen. Je leert ook waar het
schoolvak levensbeschouwing voor staat.
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700 uur theorie
176 uur praktijk
804 uur zelfstudie

Hoe is de studie ingedeeld?
Theorie

40%

Zelfstudie

40%

Praktijk

20%

Een studiejaar bestaat uit 4 periodes van 10 weken.
Opmerkingen:
Theorie bestaat uit het verwerven van vak- en
beroepskennis, vaardigheden en algemeen
inzicht;
Praktijk kan bestaan uit projecten,
werkplek-leren, trainingen, groepswerk met
andere studenten, excursies e.d.;

Word professional in Godsdienst,
Levensbeschouwing, Filosofie &
Ethiek



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, stage (o.a.
reiskosten en gemeentelijke documenten)
etc.

Open dagen en zo...



Meeloopdagen
Tilburg
Algemene vragen over
Fontysopleidingen?

14-02-2022
09-05-2022

Aanmelden



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

fontys.nl/studielink

Studiekeuze



Om zeker te weten of de
opleiding van jouw 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.

T: 08850 80000

Het werkveld rond Levensbeschouwing is ruim.
In deze opleiding heb je de mogelijkheid je breed te
oriënteren op levensbeschouwelijk werk in de
samenleving of juist te kiezen voor het leraarschap
in het (v)mbo, havo of vwo.
Praat met studenten en docenten om meer te weten
te komen over alle mogelijkheden!

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


Deze opleiding leidt op
tot de graad Bachelor of
Education

