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Bij ons leer je de wereld kennen

Educatieve minor
Overweeg jij om leraar in het voortgezet onderwijs te worden? Dan is de Educatieve
minor wellicht wat voor jou! Het Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding,
Onderwijsontwikkeling en Nascholing (ICLON) van de Universiteit Leiden verzorgt de
Educatieve minor in 16 schoolvakken. Na het succesvol afronden van de Educatieve minor én
je vakbachelor ben je gekwalificeerd om les te geven in jouw vakgebied in de onderbouw van
havo, vwo en het vmbo-tl (beperkte tweedegraadsbevoegdheid).

De minor

Opbouw minor

Tijdens de Educatieve minor maak je kennis met zowel de

Taal: 			

praktijk als de theorie van het beroep van leraar. Het praktijkdeel

Type programma:

bestaat uit een stage op een middelbare school; je geeft zelf lessen

ECTS: 			

in de onderbouw vwo, havo en/of vmbo-tl en woont bijvoorbeeld

Periode:

vergaderingen, ouderavonden en excursies bij. Op maandag volg

NB:

je onderwijs bij het ICLON. Daarnaast werk je aan opdrachten

Nederlands
voltijd (W&N) / deeltijd (FGW)
30

voltijd: sept.-jan. en feb.-jul. / deeltijd: sept.-jul.
de minor begint met verplichte startdagen

voor de Educatieve minor, bereid je je lessen voor en bestuur je

Onderdeel:		

theorie die je kunt toepassen in de schoolpraktijk. Je krijgt veel

Praktijkdeel 		

17

begeleiding vanuit het ICLON en op school, zodat je je kunt

Leren en instructie

3

ontwikkelen tot een startbekwaam docent.

Pedagogiek 		

5

Vakdidactiek 		

5

Voor wie?

EC

Als je een bacheloropleiding aan de Universiteit Leiden volgt
en je overweegt leraar te worden, kun je bij veel opleidingen in
het derde jaar de Educatieve minor volgen. Omdat studenten

Minorcoördinator

over adequate vakkennis moeten beschikken, is de Educatieve

T. (Toke) Egberts MSc

minor alleen toegankelijk voor studenten die alle eerste- en

 071-527 3009

tweedejaarsvakken met succes hebben afgerond.

 studieadviseur@iclon.leidenuniv.nl

Planning en rooster

Aanmelden

De standaardvariant van de Educatieve minor is voor studenten

De aanmeldingsprocedure wijkt af van de normale

van de faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen het

inschrijvingsprocedure voor de minoren. Je meldt je eerst bij het

blokmodel: één semester voltijd. Voor studenten van de faculteit

ICLON aan. Gebruik hiervoor het aanmeldingsformulier voor de

der Geesteswetenschappen is dit het lintmodel: twee semesters

Educatieve minor op de ICLON-website. De Toelatingscommissie

deeltijd. NB: in februari gaat de Educatieve minor alleen van start

van het ICLON bepaalt of je plaatsbaar bent. Als dat zo is,

bij voldoende aanmeldingen en kan deze alleen in het blokmodel

ontvang je van het ICLON informatie over de inschrijving in

(één semester voltijd) gevolgd worden.

Usis. Aanmeldingsdeadlines: 1 april voor start in augustus/

Heb je al een bachelordiploma?
Als je al een bacheloropleiding in een schoolvak hebt afgerond,

september en 1 november voor start in januari/februari.

 studiegids.leidenuniv.nl.

kun je ook een beperkte tweedegraads bevoegdheid halen door

Relatie met eerstegraads Lerarenopleiding

de Educatieve module (30 EC, half jaar studie in voltijd of jaar

Studenten die de Educatieve minor hebben afgerond, en aan de

studie in deeltijd) te volgen. Zie voor meer informatie de website:

toerlatingseisen voldoen, komen in aanmerking voor een verkort

 iclon.nl/lerarenopleiding

traject van 30 EC van de eerstegraads Lerarenopleiding.

Meer informatie
 iclon.nl/lerarenopleiding

