
Bij ons leer je de wereld kennen

Leraar worden? 

• Masteropleidingen

• Educatieve minor

• Educatieve module

• Zij-instroomtraject

• World Teachers Programme 

• Overige trajecten



www.iclon.nl/lerarenopleiding

Lerarenopleiding 
Wil jij als leraar het verschil voor leerlingen maken? Houd je van jouw vak en wil je jouw kennis 
graag overdragen op leerlingen? Wil je samen met leerlingen vakinhoudelijke en maatschappelijke 
thema’s verkennen? De universitaire lerarenopleiding bereidt je goed voor op een loopbaan als 
leraar in het voortgezet onderwijs.

Verschillende routes naar het leraarschap
Het Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing 
(ICLON) van de Universiteit Leiden verzorgt diverse opleidingstrajecten die leiden tot 
een beperkte tweedegraads (voor onderbouw havo, vwo en het vmbo-tl) of een volledige 
eerstegraads onderwijsbevoegdheid in jouw vakgebied. Welk traject bij jou past, hangt 
onder andere af van jouw vooropleiding en wensen. In onderstaand overzicht vind je de 
mogelijkheden. We lichten ieder traject verder toe in deze brochure. De volledige informatie 
over de opzet van de opleiding, de toelatingseisen, de aanmeldprocedure et cetera is te vinden 
op www.iclon.nl/lerarenopleiding.

Opleiding Wanneer? Duur EC Bevoegdheid

Educatieve minor Tijdens bachelor ½ jaar
(1 jaar deeltijd) 30

Beperkte tweedegraads
onderwijsbevoegdheid

Educatieve Module Na bachelor ½ jaar
(1 jaar deeltijd) 30

Educatieve Master Na bachelor 2 jaar
(4 jaar deeltijd) 120 Eerstegraads

onderwijsbevoegdheid

Master met 
Education specialisation WTP Na bachelor 2 jaar 120

Lerarenopleiding (master) WTP Na bachelor én 
master

1 jaar
(2 jaar deeltijd) 60

Zij-instroomtraject Na bachelor én 
master Max. 2 jaar n.v.t.

WTP Ook mogelijk in combinatie met het plusprogramma World Teachers Programme (WTP).

Overige opleidingen: verkorte trajecten van de Lerarenopleiding (master) voor docenten met een 
(beperkte) tweedegraads bevoegdheid (30 EC-traject) en voor docenten die een tweede eerstegraads 
bevoegdheid willen behalen (16 EC-traject); doorstroomprogramma voor docenten met tweedegraads 
onderwijsbevoegdheid; Opfristraject; professionalisering- en nascholingsactiviteiten. 
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Opleidingsrajecten
Educatieve minor
Zit je in het derde jaar van je bacheloropleiding en overweeg je om leraar in het voortgezet 
onderwijs te worden? Dan is de Educatieve minor wellicht wat voor jou! 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-t (beperkte tweedegraadsbevoegdheid). 
De Educatieve minor is een traject van 30 EC, een halfjaar studie in voltijd (start tweemaal per 
jaar) of een jaar studie in deeltijd (start alleen in augustus/september). 

Toelatingseisen Educatieve minor:
• de Educatieve minor is toegankelijk 

voor studenten van diverse 
bacheloropleidingen, zie website 

• alle eerste- en tweedejaarsvakken 
moeten met succes afgerond zijn 
voor de start van de Educatieve 
minor.

Educatieve module
Als je al een bachelor in een schoolvak hebt afgerond (en eventueel ook een master), kun je 
een beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid halen door de Educatieve module te volgen. 
Dit is een traject van 30 EC, een half jaar studie in voltijd. Voor enkele schoolvakken start de 
Educatieve module in augustus/september ook in de deeltijdvariant (één jaar studie, 2-3 dagen 
per week). 

Toelatingseisen Educatieve module:
• bachelordiploma in aan het schoolvak verwante discipline, zie website
• als je geen Nederlands eindexamen vo hebt gedaan: taaltoets Nederlands

Na afronding van de Educatieve minor of module kom je in aanmerking voor een verkort 
traject van 30 EC van de eerstegraads lerarenopleiding, mits je aan de toelatingseisen 
voldoet. 

Let op: de Educatieve module is een pilot, de experimentele periode loopt in principe tot en met 
30 juni 2022.

Beperkte tweedegraads 
onderwijsbevoegdheid  

Met deze bevoegdheid kun je jouw vak 
geven in de onderbouw havo, vwo en 

het vmbo-tl. 
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Tweejarige Educatieve master 
Na je bachelor kun je voor de schoolvakken Nederlands, Duits, Engels, Frans en Religie 
& Levensbeschouwing de tweejarige Educatieve master (120 EC) volgen. De faculteit 
Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden en het ICLON hebben deze master 
gezamenlijk ontwikkeld. Binnen deze masteropleiding verdiep je je verder in jouw vakgebied 
en behaal je tevens een eerstegraads onderwijsbevoegdheid. De vakinhoudelijke vakken van de 
faculteit en het onderwijs van de lerarenopleiding worden geïntegreerd aangeboden. Al vanaf 
het eerste jaar loop je stage op een school voor voortgezet onderwijs. 
Heb je al een (beperkte) tweedegraads onderwijsbevoegdheid? Dan kun je in aanmerking 
komen voor 30 EC aan vrijstellingen. Let op: de Educatieve master start alleen in september, 
zie de uiterlijke aanmelddatum op onze website. 

Toelatingseisen Educatieve master:
• bachelordiploma in een het schoolvak 

verwante discipline 
• als je geen Nederlands eindexamen vo 

hebt gedaan: taaltoets Nederlands
• specifiek voor specialisaties Duits, Engels
 en Frans: aantoonbare beheersing van 

de doeltaal 

Master met Education specialisation voor bètaschoolvakken 
Bij masteropleidingen van de faculteit van Wiskunde en Natuurkunde en bij Biomedische 
wetenschappen kun je de lerarenopleiding óók volgen als onderdeel van de tweejarige 
masteropleiding, in de zogenaamde Education specialisation. Het eerste jaar van de master 
volg je een vakinhoudelijk programma op de faculteit, het tweede jaar de lerarenopleiding van 
het ICLON. Tijdens de lerarenopleiding kun je het World Teacher Programme volgen, let wel 
op de voorwaarden. 

Als je de Educatieve minor tijdens je bacheloropleiding met succes hebt afgerond, dan omvat 
het educatiedeel van deze masterspecialisatie 30 EC. De overige 30 EC vul je in overleg met de 
studieadviseur van je masteropleiding in.

Eenjarige Lerarenopleiding (master)
Na het afronden van je bachelor én master (of doctoraal) kun je de Lerarenopleiding volgen 
voor een eerstegraads onderwijsbevoegdheid. De Lerarenopleiding is een traject van 60 EC, 
een jaar studie in voltijd of twee jaar studie in deeltijd (de deeltijdopleiding start alleen in 
augustus/september).
Vanuit je vooropleiding beschik je al over gedegen kennis van het schoolvak waarin je les gaat 

Eerstegraads onderwijsbevoegdheid   
Met deze bevoegdheid kun je jouw vak 

geven in de onderbouw en bovenbouw van 
het voortgezet onderwijs (vwo, havo en 

vmbo) en mbo.
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geven. Tijdens de lerarenopleiding ontwikkel je pedagogische en (vak)didactische kennis en 
vaardigheden en leer je op een onderzoekende manier naar je eigen onderwijspraktijk te kijken. 
De professionele ontwikkeling van jou als docent staat tijdens de lerarenopleiding centraal. 
Voor de master lerarenopleiding betaal je het gereduceerde instellingstarief ter hoogte van het 
wettelijke collegegeld. Heb je al een onderwijsbevoegdheid? Dan kun je in aanmerking komen 
voor een verkort traject van de Lerarenopleiding. 

Toelatingseisen Lerarenopleiding:
• bachelordiploma in een het schoolvak verwante discipline en masterdiploma (of een 

doctoraaldiploma in schoolvak) 
• als je geen Nederlands eindexamen vo hebt gedaan: taaltoets Nederlands

Plusprogramma: World Teachers Programme 
Het World Teachers Programme (WTP) is een plusprogramma van de lerarenopleiding 
(master) dat zich richt op tweetalig en internationaal onderwijs. Het is een program-
ma voor studenten die een uitdagende loopbaan in een internationaal georiënteerde 
schoolomgeving ambiëren en een hogere studielast aan kunnen. Het WTP bestaat on-
der andere uit extra seminars waarin CLIL (content and language integrated learning) 
vaardigheden getraind worden en een buitenlandstage. Na succesvolle afronding van het 
WTP ontvang je naast de eerstegraads onderwijsbevoegdheid het WTP-certificaat. Meer 
informatie over dit plusprogramma, de toelatingseisen (waaronder goede beheersing van 
Nederlands en Engels), de intake procedure, schoolvakken en dergelijke is te vinden in de 
WTP-brochure en op de website www.iclon.nl/wtp. 

Let op: het WTP start jaarlijks in augustus/september. Je kunt alleen deelnemen aan 
het WTP als je de standaard 60 EC aan vakken van de Lerarenopleiding of Education 
specialisation volgt.

Zij-instroomtraject
Als je de juiste universitaire vooropleiding hebt, een baan hebt in het voortgezet onderwijs en 
de school wil jou als zij-instromer aanstellen, dan kun je samen met de school besluiten om 
gebruik te maken van de zij-instroomregeling. Een aanvullende voorwaarde is dat je ruime 
werkervaring hebt opgedaan in een ander beroep en daarbij vaardigheden hebt ontwikkeld die 
van belang zijn voor het leraarschap.

Toelatingseisen Zij-instroomtraject: 
• bachelordiploma in aan het schoolvak verwante discipline en masterdiploma (of een doc-

toraaldiploma in schoolvak) 
• als je geen Nederlands eindexamen vo hebt gedaan: taaltoets Nederlands
• een baan in het voortgezet onderwijs
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Overige opleidingstrajecten
Docenten die al in het bezit zijn van een eerstegraads onderwijsbevoegdheid, maar geen re-
cente ervaring in het onderwijs hebben, kunnen het Opfristraject volgen. Hierbij volg je een of 
meerdere studieonderdelen van de lerarenopleiding op basis van contractonderwijs. 
Voor bevoegde docenten die werken in het voortgezet onderwijs, verzorgt het ICLON in sa-
menwerking met Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (ONZ) professionaliserings- en nascho-
lingsactiviteiten. www.iclon.nl/nascholing

Informatie over de opleidingstrajecten
Opzet van de opleidingstrajecten
Alle opleidingstrajecten, behalve de Educatieve master, bestaan voor de helft uit 
onderwijspraktijk en voor de helft uit een theoretisch deel bij het ICLON. Beide delen hangen 
nauw met elkaar samen en lopen parallel. Op maandag neem je deel aan onderwijsactiviteiten 
op de universiteit. Denk hierbij aan een college Vakdidactiek over het ontwerpen, uitvoeren en 
evalueren van lessen; een Supervisiebijeenkomst waarin ervaringen uit gewisseld worden en 
verbonden worden met theorieën en modellen; of bijvoorbeeld gespreksvaardigheidstrainingen 
binnen het vak Pedagogiek. Dinsdag tot en met vrijdag kun je besteden aan het praktijkdeel 
van de opleiding op een school voor voortgezet onderwijs. Daarnaast werk je aan opdrachten 
voor de opleiding, bestudeer je theorie, bereid je je lessen voor, ben je bijvoorbeeld aanwezig 
bij een ouderavond, et cetera. Je krijgt veel individuele begeleiding, vanuit het ICLON en op 
je stageschool.

Praktijkdeel 
Direct na de voorbereidende startdagen begint het praktijkdeel van de opleiding. Hierbij loop 
je stage als leraar op een school voor voortgezet onderwijs. Studenten zijn gemiddeld drie 
dagen per week op hun (stage)school aanwezig. Het ICLON werkt nauw samen met een groot 
aantal scholen in Zuid-Holland en regelt een stageplaats voor het praktijkdeel. Een baan als 
docent op een school voor voortgezet onderwijs kan als praktijkdeel (mee)tellen, mits de baan 
aan bepaalde voorwaarden voldoet. 

Waarom kiezen voor de lerarenopleiding aan de Universiteit Leiden?
• Samenwerking met studenten van andere vakgebieden voor een bredere kijk op het 

docentschap. 
• Aandacht voor verschillende aspecten van het leraarschap: de rollen van de docent als 

vakdidacticus, regisseur, pedagoog, lid van schoolorganisatie, vakdidactisch onderzoeker 
en als professional staan centraal in het onderwijs van de ICLON-lerarenopleidingen.

• Bij het vak Pedagogiek is er specifieke aandacht voor de doelgroep in het voortgezet on-
derwijs: er wordt expliciet en uitgebreid aandacht besteed aan adolescentiepsychologie,  
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gesprekstechnieken en systematisch hande-
lingsgericht werken op basis van theoretische 
en praktische bronnen.

• Je wordt begeleid door een supervisor op het 
ICLON die contact heeft met je begeleider op 
school

• De trajecten starten met een stage op een 
school. Vakinhoudelijke en (vak-) didactische 
kennis kunnen zo meteen in de praktijk worden 
gebracht en nieuwe praktijkervaringen vormen 
weer input voor bijeenkomsten op het ICLON.

Toelatingseisen
Let op: je vooropleiding moet voldoende voor het 
schoolvak relevante vakinhoud op wo-niveau be-
vatten. In deze brochure zijn de toelatingseisen 
in grote lijnen weergegeven, details over de toela-
tingseisen per opleidingstraject zijn te vinden op 
www.iclon.nl/toelatingseisen. Mocht je twijfelen 
over je toelaatbaarheid, neem dan vooral contact 
met ons op. 

Aanmelden
Voor ieder opleidingstraject geldt een andere aan-
meldprocedure. Deze staat beschreven op onze 
website bij het betreffende traject: 
www.iclon.nl/lerarenopleiding. 

Startmomenten
De opleidingen starten, tenzij anders vermeld, 
tweemaal per jaar: in augustus/september (uiter-
ste aanmelddatum: 1 april) en in januari/februari 
(uiterste aanmelddatum: 1 november). De exacte 
startdata staan op onze website. 

Overzicht schoolvakken 
Het ICLON verzorgt de 
universitaire lerarenopleiding voor 
18 schoolvakken, de Educatieve 
minor en de Educatieve module 
voor 15 schoolvakken:

• Algemene Economie*

• Bedrijfseconomie*

• Biologie

• Chinese taal en cultuur

• Duits

• Engels

• Filosofie

• Frans

• Geschiedenis en 
Staatsinrichting

• Godsdienst en 
Levensbeschouwing

• Griekse en Latijnse taal en 
cultuur

• Informatica**

• Kunstgeschiedenis en CKV/
Kunst Algemeen*

• Maatschappijleer en 
Maatschappijwetenschappen*

• Natuurkunde

• Nederlands

• Scheikunde

• Spaans

• Wiskunde

* Geen Educatieve minor/module

** Educatieve minor/module en 
Education specialisation
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Meer informatie
Voorlichtingsbijeenkomsten
Ieder voor- en najaar organiseert het ICLON voorlichtingsbijeenkomsten. De datum voor de 
eerstvolgende bijeenkomst is te vinden op de website www.iclon.nl/voorlichting

ICLON-website
Meer informatie over de opleidingstrajecten, toelatingseisen, opzet van de (deeltijd) opleiding, 
aanmeldprocedures, collegegeld, studiekosten, subsidies en dergelijke is te vinden op de 
website www.iclon.nl/lerarenopleiding 

Contactgegevens
Studieadviseur: Toke Egberts MSc
 studieadviseur@iclon.leidenuniv.nl 
 071 527 30 09 
Telefonisch spreekuur: iedere dinsdag van 14.00 – 16.00 uur

Datum van uitgifte: februari 2020
Hoewel de brochure met uiterste zorg is samengesteld, aanvaardt de Universiteit Leiden geen enkele 
aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van fouten in de brochure. 


