Leraar Scheikunde Tilburg

Startmoment(en)

September
Opleidingstype

Hbo-bachelor
In het kort

Wat kun je van ons verwachten

Ben jij nieuwsgierig? Vind je het interessant om te
ontdekken hoe chemische reacties ontstaan en tot
nieuwe producten kunnen leiden? Dan durf jij
misschien ook de uitdaging aan om het vak
scheikunde begrijpelijk over te brengen op
anderen. Welkom bij de lerarenopleiding
Scheikunde! Als leraar heb je een veelzijdige baan.
Je brengt je enthousiasme voor taal en literatuur
over aan jonge mensen. 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.

Tijdens de opleiding leer je stap voor stap alle
facetten van goed leraarschap te beheersen.
Theorie en praktijk wisselen elkaar voortdurend af.
Naast het leren van je vak en het les geven, leer je
ook vaardigheden op het gebied van pedagogiek,
communicatie, onderzoek en organiseren.
Reflecteren op je eigen handelen is een belangrijk
onderdeel van je ontwikkeling als professionele
docent. Je ontwikkelt hiermee de juiste
beroepshouding en leert jezelf continu verbeteren..

Inhoud
Tijdens de lerarenopleiding leer je algemene
pedagogische en didactische vaardigheden. Hierbij
kun je denken aan communicatieve vaardigheden,
methodes om kennis over te dragen en het
omgaan met verschillende leerlingen. Daarnaast
leer je ook vormen van samenwerking en het
functioneren binnen een schoolorganisatie. De
kennis, die je tijdens de lessen opdoet, breng je
vervolgens in de praktijk tijdens je stages. De
lesstof is in het Engels, de spreektaal tijdens de
colleges is Nederlands.

Wat verwachten wij van jou
Als leraar ben je, naast een expert op je vakgebied,
ook pedagoog, communicatiedeskundige en
organisatietalent in één. Daarnaast moet je
onderzoekend te werk kunnen gaan. Het is een
veelzijdig beroep en vereist veel kwaliteiten.

Studievorm

Voltijd
Lesplaats(en)

Tilburg

Learning College
Vanaf studiejaar 2020-2021 kun je
instromen op de nieuwe
opleidingsvariant Learning College.
Klik hier.



Contact

Telefoon: 08850 74288
E-mail: studentzakenflot@fontys.nl
Website: fontys.nl/leraar-scheikunde





fontyslerarenopleidingtilburg
Fontys Lerarenopleiding Tilburg
fontyslerarenopleidingtilburg

Het eerste jaar



Instroomprofiel

De opleiding heeft een gemeenschappelijke
propedeuse met de lerarenopleiding Natuurkunde. Je
krijgt o.a. de vakken scheikunde, natuurkunde,
wiskunde, vakdidactiek, APV (Algemene
Professionele Vorming) en je loopt stage.
Hoeveel uren ben ik het eerste jaar met mijn
studie bezig?
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804 uur Zelfstudie



700 uur Theorie
176 uur Praktijk

Hoe is de studie ingedeeld?

Studiekosten
40%

Theorie

50%

Zelfstudie
Praktijk



Ga naar de collegegeldmeter en je weet
precies hoeveel je moet betalen aan
collegegeld fontys.nl/collegegeldmeter

10%

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, stage,
trainingen, groepswerk met andere studenten,
studiereizen e.d.;
Zelfstudie is zelfstandig studeren.

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...
Algemene vragen over
Fontysopleidingen?
T: 08850 80000

Traject BEES
Ben jij goed in Engels en lijkt het je leuk om
tweetalig onderwijs te geven? Dan kun je naast je
lerarenopleiding, het driejarige traject BEES
(Bilingual Education/English Stream) volgen.



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 eerstejaars aanmelders
van een bacheloropleiding, met
uitzondering van studenten met
een buitenlands diploma. De
studiekeuzecheck bestaat uit een
online vragenlijst en een
persoonlijk gesprek.


Deze opleiding leidt op
tot de graad Bachelor of
Education
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