Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Minor

Educatie
www.uva.nl/minors

Feiten & Cijfers
Omvang 30 EC
Duur 6 maanden
Taal Nederlands
Start februari en september
Deadline aanmelding
30 april voor de
septemberstart;
31 oktober voor de
februaristart
Meer informatie
uva.nl/minors of
uva.nl/leraar

Vind je het leuk om te vertellen over je vakgebied?
Krijg je er energie van om anderen te helpen iets onder de knie te krijgen?
Wil je jonge mensen voorbereiden op de toekomst en al tijdens je bachelor een
lesbevoegdheid halen?
Dan is de minor Educatie iets voor jou!
Tijdens de minor Educatie volg je één dag in de week colleges op de UvA en daarnaast
loop je stage op een middelbare school. Als je de minor hebt afgerond, ontvang je bij het
behalen van je bachelordiploma een (beperkte) tweedegraads lesbevoegdheid voor
jouw vakgebied. Daarmee mag je lesgeven in de onderbouw van het voortgezet
onderwijs.

Minor Educatie

Studieprogramma

Je kan de minor Educatie volgen voor de
volgende schoolvakken:
• Taal- en Cultuurwetenschappen:
Nederlands, Engels, Duits, Frans,
Spaans, Italiaans*, Russisch*, Arabisch*,
Hebreeuws*, (Griekse en) Latijnse taal
en Cultuur;
• Bètawetenschappen:
Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde,
Informatica, Biologie;
• Mens- en Maatschappijwetenschappen:
Algemene Economie, Aardrijkskunde,
Geschiedenis, Godsdienst en Levensbeschouwing*.
*: start alleen in september

Tijdens de minor Educatie volg je één dag
in de week colleges op de UvA. Daarnaast
besteedt je 2½ dag per week aan je stage en
bijkomende activiteiten op een middelbare
school.
Op de UvA krijg je college over onder
andere klassenmanagement, vakdidactiek en
lesontwerp. De theorie die je leert tijdens je
colleges kun je toepassen op je stageschool.
De stage omvat de helft van de totale
studielast van de minor (15 EC); in totaal
geef je 50 klokuren zelfstandig les.
Je stageplaats wordt geregeld door de
stagecoördinator. Je hoeft dus niet zelf naar
een stageplek te zoeken.

Lesbevoegdheid

Meer informatie

Na het succesvol afronden van de minor
Educatie ontvang je bij het behalen van je
bachelordiploma een (beperkte)
tweedegraads lesbevoegdheid. Hiermee
mag je lesgeven in de onderbouw van
het voortgezet onderwijs.
Wil je een volledige (eerstegraads)
lesbevoegdheid? Dan kun je - na het
behalen van een academische master verder met de master Leraar Voorbereidend
Hoger Onderwijs voor jouw schoolvak.

Kijk op uva.nl/minors of neem contact op
met de studieadviseur.

Contact & Credits

Onderwijsbalie Pedagogische
en Onderwijswetenschappen
Roeterseilandcampus (REC)
Universiteit van Amsterdam
Nieuwe Achtergracht 127
kamer REC-E9.91A
maandag t/m vrijdag 9-17 uur
020 - 525 1251
Vragen?
Ga naar uva.nl/leraar en kijk
onder 'Contact'.
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