Leraar Wiskunde Sittard (Master)

Startmoment(en)

September
Opleidingstype

Master
Over de opleiding

Wat kun je van ons verwachten?

De eerstegraadslopleiding wiskunde is toegankelijk
als je een tweedegraadsbevoegheid wiskunde
hebt. In Sittard behaal je in twee jaar je diploma op
een kleinschalige lerarenopleiding met een ervaren
en deskundig team. Scholen ontvangen graag
eerstegraders: de werkgelegenheid is goed. Ook
de omstandigheden zijn goed: de lerarenbeurs is
mooi en de tegemoetkomingen zijn aantrekkelijk…
Onze opleiding leidt op tot de graad Master of
Education. In de onderwijsmond ben je dan
eerstegrader.

We zijn een tweejarige opleiding met lessen op
donderdag en vrijdag. Overdag. We noemen dit
deeltijd, omdat het geen fulltimestudie is (90
studiepunten in twee jaar: 90 x 28 uur).
Tegelijkertijd noemen we dit ook voltijd, omdat de
meeste studenten op de drie andere dagen werken
op een school die de studie steunt en die je
stagelessen biedt.
Twee derde van de opleiding beslaat intensieve
vakinhoudelijke en -didactische verdieping. Het
andere deel van de opleiding bestaat uit
onderwijskunde, een masterstage van minstens 60
lesuren (in twee jaar) en een afstudeeronderzoek.

Student: “Bij de masteropleiding wiskunde in Sittard
krijg je een stevige vakinhoudelijke en
vakdidactische basis.”

Inhoud
We versterken jouw vakinhoudelijke en
vakdidactische bekwaamheden. Onze opleiding is
geen universitaire masteropleiding, maar een
masteropleiding waarin het professioneel opereren
als docent centraal staat. Er wordt echter wel
universitaire literatuur bij de vakinhoudelijke
modulen gebruikt. De vakdidactiek vertaalt de
inhoud naar de lespraktijk. Bovendien zorgt de
vakinhoud voor uitbreiding van kennis op
expertniveau: onze eerstegraders bieden vanuit
een helicopterview de leerstof aan leerlingen in de
bovenbouw van havo en vwo aan.

Student: “Doordat donderdagen en vrijdagen
lesdagen op het instituut zijn, word je enorm
gemotiveerd om de opgedane kennis meteen in
eigen lessen toe te passen. ”

Wat verwachten wij van jou?
Nieuwsgierigheid, zelfdiscipline en tijd. Na je
bachelor een master volgen is namelijk niet
vanzelfsprekend. Je combineert de studie
waarschijnlijk met een baan en een ongetwijfeld
druk privéleven. De studie moet in je week passen.
Houd rekening met zo’n 30 uur studiebelasting per
week inclusief colleges en stage.

Studievorm

Voltijd
Lesplaats(en)

Sittard



Contact

Telefoon: 08850 77088
Email: lero-sittard@fontys.nl
Website:
fontys.nl/leraar-wiskunde-ma-sittard

Begeleiding en tijdsinvestering
Je hebt les op donderdag en vrijdag tussen 08.30 en
17.00 uur. Op die dagen ben je dus in Sittard en krijg
je les of werk je aan opdrachten. De meeste
studenten zijn op maandag, dinsdag en woensdag
werkzaam als tweedegrader en lopen stage in een
bovenbouwklas. Op die manier kun je werk en studie
goed combineren.

Toelatingseisen
Je bent alleen toelaatbaar als je een tweedegraadsdiploma wiskunde in bezit hebt.
Met een andere vooropleiding ben je niet toelaatbaar, maar zou je eventueel via de
maatwerkopleiding (bachelor leraar wiskunde) eerst de tweedegraadsbevoegdheid
kunnen behalen. In principe duurt die opleiding twee jaar. Om toegelaten te worden
tot de maatwerkopleiding moet je in het bezit zijn van een aanverwant hbo- of
universitair diploma.

Bekijk het curriculumoverzicht voor de
masterlerarenopleiding wiskunde in Sittard.



Studiekosten
Arbeids- en carrièreperspectief
De masteropleiding Leraar wiskunde leidt je op om
les te geven aan de bovenbouw van havo en vwo.
Met de eerstegraadsbevoegdheid mag je ook
lesgeven in het hbo.
Leraren wiskunde komen al lange tijd gemakkelijk
aan het werk. Op de bacheloropleiding verlaat al
een tijd geen student de lerarenopleiding zonder
baan. Dit werd ook voorspeld door de Nota Werken
in het Onderwijs.
Schoolleiders geven aan dat tweede- en
eerstegraders wiskunde moeilijk te vinden zijn: de
vacatures staan relatief lang open. De meest
recente arbeidsmarktgegevens vind je per regio op
deze site.

In het Hoger Onderwijs betaal je jaarlijks
collegegeld voor het volgen van een
opleiding. De collegegeldtarieven zijn
afhankelijk van nationaliteit, 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.
Aanvullende kosten
Houd rekening met aanvullende kosten
voor studieboeken, leermiddelen en
activiteiten.
Kosten (deels) aftrekbaar
In sommige gevallen kun je kosten die je
maakt voor je studie van de belasting
aftrekken. Klik hier voor meer informatie.

Open dagen en zo...



Open dag/avond
Sittard
Algemene vragen over
Fontysopleidingen?
T: 08850 80000
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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

