World Teachers Programme
Plusprogramma van de Lerarenopleiding

Bij ons leer je de wereld kennen

World Teachers Programme
Wil je graag lesgeven op een school voor tweetalig- of internationaal onderwijs? Dan is
het World Teachers Programme (WTP) wellicht wat voor jou!
Het WTP is een plusprogramma van de
Lerarenopleiding van het Interfacultair Centrum
voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en
Nascholing (ICLON) van de Universiteit Leiden.
Het programma is ontwikkeld voor studenten die
een uitdagende loopbaan in een internationaal
georiënteerde schoolomgeving ambiëren en een
extra studielast aankunnen.

FEITEN EN CIJFERS
Taal: Engels en Nederlands
Duur: 1 jaar
Start: eind augustus
Diploma: eerstegraads
onderwijsbevoegdheid en
WTP-certificaat
Type programma:
plusprogramma van de
Lerarenopleiding
(master van 60 EC)
Tijdsinvestering: ongeveer
100 extra studie-uren
Aanmelddeadline: 1 april

Programma in een notendop
• Als WTP-student volg je de vakken van de
reguliere lerarenopleiding in het Engels in een
aparte WTP-groep met uitzondering van het
vak Vakdidactiek.
• Je loopt een jaar stage op een school voor
tweetalig of internationaal onderwijs
in Nederland. Hierbij geef je jouw vak
in het Engels (met uitzondering van de
schoolvakken Duits, Frans, Spaans en Chinees).
• Je neemt deel aan extra seminars en krijgt extra opdrachten. In de seminars
staan content and language integrated learning (CLIL), intercultural
communicative competence (ICC) en andere kenmerken van deze specifieke
educatieve context centraal.
• In het voorjaar doe je ervaring op tijdens een praktijkstage in het buitenland.
Kortom, binnen het WTP ontwikkel je kennis, vaardigheden en een attitude die
nodig zijn om jouw leerlingen te ondersteunen op drie punten:
- de inhoud van jouw vak leren en begrijpen,
- goede (Engelse) taalvaardigheid ontwikkelen,
- ontwikkeling tot wereldburgers.

Schoolpraktijk in Nederland en in het buitenland
Direct na de voorbereidende startweek begint het praktijkdeel van het WTP. Hierbij
loop je stage op een school voor tweetalig of internationaal onderwijs in Nederland.
Het ICLON regelt de stageplaats, in principe bij een van de WTP-partnerscholen.
Je bent gemiddeld drie dagen per week op de stageschool aanwezig. Hierbij wordt
van je verwacht dat minimaal 50 % van de lessen die je geeft in tweetalige of
internationale klassen zijn.
www.iclon.nl/wtp

Als deel van het tweede semester geef je drie tot vier weken les en observeer je
lessen op een school in het buitenland. Sommige studenten reizen hiervoor af naar
China of Australië, andere kiezen voor een school dichter bij huis, bijvoorbeeld
Duitsland, Luxemburg of Engeland.
“I chose the WTP because I wanted to be able to teach all over the world.
The programme is demanding and intensive, but also extremely valuable
because of its focus on Content and Language Integrated Learning and
of course the international internship. I recommend the WTP to all future
teachers who want to expand their horizons, both literally and figuratively.”
Rian van Spaandonk,
Teacher of English at Rotterdam International Secondary School

Toelatingseisen

Uiteraard voldoe je aan de toelatingseisen
voor de Lerarenopleiding. De aanvullende
toelatingseisen voor het World Teachers
Programme (beoordeeld via motivatiebrief
en intakegesprek) zijn:
- Engels op C1-niveau;
- betrokkenheid bij het programma en
interesse in internationaal/tweetalig
onderwijs.

Aanmelden

Het aantal plaatsen voor het WTP is
beperkt. Meld je aan via StudieLink voor
de Lerarenopleiding en dien vóór 1 april
een toelatingsverzoek in via het online
aanmeldportaal van de Universiteit Leiden.
Om je interesse in het WTP kenbaar te
maken voeg je een motivatiebrief en cv in
het Engels toe. Als je in aanmerking komt
voor het WTP, word je uitgenodigd voor
een intakegesprek. Aanmelden is alleen
mogelijk als je de standaard 60 EC aan
vakken van de Lerarenopleiding volgt.

www.iclon.nl/wtp

Het WTP kan voor de volgende
schoolvakken gevolgd worden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Algemene Economie
Bedrijfseconomie
Biologie
Chinese taal en cultuur
Duits
Engels
Filosofie
Frans
Geschiedenis en Staatsinrichting
Godsdienst en
Levensbeschouwing
Kunstgeschiedenis en CKV/Kunst
Algemeen
Maatschappijleer en
Maatschappijwetenschappen
Natuurkunde
Scheikunde
Spaans
Wiskunde

Let op: onder voorbehoud,
afhankelijk van beschikbare
stageplaatsen.

Voorlichtingsbijeenkomsten

Ieder voor- en najaar organiseert het ICLON voorlichtingsbijeenkomsten over de
Lerarenopleiding inclusief het WTP. De datum voor de eerstvolgende bijeenkomst is
te vinden op de website www.iclon.nl/voorlichting.

Meer informatie

Meer informatie over de opzet van het WTP, volledige toelatingseisen,
aanmeldprocedure en intakegesprekken, collegegeld en studiekosten (zoals kosten
buitenlandstage), et cetera is te vinden op de website www.iclon.nl/wtp.

Contactgegevens

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

WTP-coördinator
Dr. Tessa Mearns

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.

www.iclon.nl/wtp

