Leraar Technisch Beroepsonderwijs

Startmoment(en)

September
Opleidingstype

Hbo-bachelor
Over de opleiding

Waarom deze opleiding

Het getuigschrift van deze opleiding geeft je de
tweedegraads bevoegdheid Leraar Technisch
Beroepsonderwijs. Daarmee mag je lesgeven in
het vmbo en het mbo. Deze onderwijsinstellingen
kennen hun eigen afstudeerrichtingen, afgestemd
op de behoeften van het beroepenveld en de
wensen die leven in de maatschappij. De opleiding
sluit daar uiteraard bij aan. Op basis van je
vakkennis en voorkeuren kies je als toekomstig
mbo-docent voor Bouw, Elektrotechniek, ICT,
Motorvoertuigentechniek of Werktuigbouwkunde.
Het vmbo kent de profielen Produceren, Installeren
en Energie (PIE), Dienstverlening en Producten
(D&P), Media, Vormgeving en ICT (MVI), Mobiliteit
en Transport (M&T), Bouwen, Wonen en Interieur
(BWI).

Je leert vooral techniek en innovatie te vertalen
naar onderwijs. Jouw vakkennis is het
uitgangspunt, hier leer je methodes om die kennis
te delen. Daarvoor is het nodig om met
onderwijsogen naar je vak te kijken. Je analyseert
het werkproces en bedenkt welke kennis en
vaardigheden nodig zijn. Hoe maak je daarvan een
les of instructie, hoe geef je die, hoe maak je een
logische reeks lessen en uiteindelijk een
jaarprogramma, hoe geef je leerlingen feedback,
hoe zorg je dat iedereen mee kan komen? Wat
werkt wel en wat werkt niet bij verschillende
groepen leerlingen en studenten? In deze opleiding
bouw je stapsgewijs aan je didactische
bekwaamheid. Spreekt deze inhoud je aan, schrijf
je dan in voor deze opleiding.

Inhoud

Voor wie is deze opleiding

In de opleiding staan docenttaken van alledag
centraal. Je denkt na over wat een goede leraar is
en maakt kennis met de vakdidactische beginselen.
Je brengt deze beginselen in de praktijk. Binnen de
opleiding toon je aan dat je pedagogisch en
didactisch bekwaam bent: in alledaagse taken
(lessen maken, uitvoeren, begeleiden, evalueren
en beoordelen, voortgang plannen en feedback
geven); in jaartaken (programma maken, bijstellen,
afstemmen op leerlingen en evalueren) en dat je
alles binnen de context van de schoolorganisatie
kunt uitvoeren.

De deeltijdbachelor Leraar Technisch
Beroepsonderwijs trekt doorgaans twee groepen
studenten aan: professionals uit het vakgebied
zonder onderwijservaring en professionals die al
(deels) in het onderwijs werken, bijvoorbeeld als
instructeur of gastdocent. De studenten hebben
gemeen dat ze hun vakkennis willen delen.
Onderwijservaring is niet noodzakelijk voor deze
opleiding.

Studievorm

Deeltijd
Lesplaats(en)

Eindhoven



Contact

Telefoon: 08850 - 78577
E-mail: pth-e@fontys.nl
Website: fontys.nl/ltb-deeltijd




@FontysBEnT
/FontysPTH

Samen met je studiecoach stippel je de optimale
studieroute uit. De gemiddelde investering in
uren bedraagt:



8 uur contacturen
8 uur 4 uur professioneel handelen in het
beroepsonderwijs + 4 uur voorbereiding
en reflectie
11 uur zelfstudie

Hoe is de studie ingedeeld?
Theorie

20%

Zelfstudie
Praktijk

35%
45%

Toekomstperspectief
Je kunt direct aan de slag als tweedegraads leraar
in het vmbo of het mbo. Na het behalen van je
diploma mag je de graad Bachelor of Education
voeren. Je kunt natuurlijk ook kiezen voor een rol
als docent in het bedrijfsleven. Daar is behoefte aan
praktijkbegeleiders, trainers en coaches. Ook een
baan als bedrijfsleider, commercieel manager,
adviseur of werkvoorbereider behoort tot de
mogelijkheden: eigenlijk alle functies waarin het
delen van kennis en het omgaan met mensen
centraal staat.
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Een mbo-4 vooropleiding in combinatie met praktijkervaring binnen het
verwante vakgebied is vereist om de opleiding met goed gevolg te kunnen
afronden. Neem vooral contact op met de opleiding bij twijfel.

Studiekosten

De Rijksoverheid biedt verschillende
mogelijkheden om financieel tegemoet te
komen in de studiekosten voor een
lerarenopleiding. Kijk op website van de
Rijksoverheid of op nooituitgeleerd.
leraar.nl naar de mogelijkheden.

Open dagen en zo...

Bevoegdheid voor het profielvak
Dienstverlening en Producten
Als je in het profileringsdeel van de opleiding
aansluit bij de minor ‘Dienstverlening en Producten’
behaal je de bevoegdheid voor het profielvak
Dienstverlening en Producten. Na afronding van je
lerarenopleiding Technisch Beroepsonderwijs ben je
bevoegd als leraar technisch beroepsonderwijs
binnen de specifieke afstudeerrichting en via de
minor ben je bevoegd voor het profielvak
Dienstverlening en Producten.



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

Verder studeren
Sommige studenten ontdekken tijdens deze
opleiding dat zij zich verder willen specialiseren in
het onderwijs geven. Zij kunnen hun weg vervolgen
met een masteropleiding.



Instroomprofiel



Open avond op 24 november vanaf 18.00
uur. Voor meer informatie, bezoek de
website.
Meer informatie: www.pth.nl
Meeloopdagen
Stuur ons een e-mail om een afspraak te
maken voor een meeloopdag.

Algemene vragen over
Fontysopleidingen?
T: 08850 80000
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Aanmelden



Aanmelden doe je via de website
van Studielink.

fontys.nl/studielink-dt

Studiekeuze



Om zeker te weten of de opleiding
goed bij je past, word je na
aanmelding uitgenodigd voor een
persoonlijk intakegesprek. Samen
met je studiecoach stippel je de
optimale leerroute uit.


Deze opleiding leidt op
tot de graad Bachelor of
Education

