
Bij ons leer je de wereld kennen

In deze tweejarige master verdiep je je in de religiewetenschap, 

behaal je een eerstegraads onderwijsbevoegdheid en word je 

optimaal voorbereid op de arbeidsmarkt.

Educatieve master Religie 
en Levensbeschouwing

Tijdens deze praktijkgerichte master bereid je 
je voor op een baan als religiedeskundige in de 
educatieve sector en behaal je de bevoegdheid 
om Godsdienst/Levensbeschouwing te geven 
aan alle klassen van het voortgezet onderwijs 
(onderbouw en bovenbouw; vwo, havo en vmbo) 
en op het mbo. 
 
Waarom de Educatieve master Religie 
en Levensbeschouwing in Leiden?
• Je doet de nieuwste religiewetenschappelijke 

kennis op en leert die overdragen op een di-
vers publiek. Het brede, educatieve profiel van 
het programma is uniek voor Nederland.

• Het Leids Centrum voor Religiewetenschap is 
een van de meest toonaangevende onder-
zoeksinstellingen voor religiewetenschap in 
Nederland. De docenten die in de master 
actief zijn, betrekken hun onderzoek in het 
masteronderwijs.  

• Tijdens de schoolstage maak je kennis met het 
voortgezet onderwijs. In je vrije keuzeruimte 
kun je je met een stage of keuzevak oriënteren 
op een loopbaan bij bijvoorbeeld een museum 
of ministerie.

• Je krijgt de competenties om het levens- 
beschouwelijke onderwijs in Nederland te 
helpen hervormen.

Praktijkdeel van de master
Al in het eerste jaar loop je stage op een 
middelbare school. Je wordt begeleid door een 
supervisor uit de lerarenopleiding en een school-
begeleider. Gedurende de opleiding loop je stage 
op minimaal twee verschillende scholen. De 
stageplaats wordt voor je geregeld.
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Feiten en cijfers
Master Educatie in de Mens- en 

Maatschappijwetenschappen
Taal Nederlands en Engels
Duur 2 jaar voltijd/4 jaar deeltijd
Diploma Master of Arts en eerstegraads 

onderwijsbevoegdheid
Start September



Bij ons leer je de wereld kennen

Programmaoverzicht (120 EC)
Semester 1 Semester 2

Jaar 1 – Tools and Theories in the Study of Religion: 
Historical, Cognitive, Social-scientific 
Approaches (10 EC)

– Religion on the Move: From Local Origins to 
Global Networks (10 EC)

– Religie, levensbeschouwing en 
burgerschapsvorming in het onderwijs (5 EC)

– Vakdidactisch dossier (5 EC)

– Schoolstage onderbouw en supervisie (15 EC)
– Leren en instructie (3 EC)
– Pedagogiek (5 EC)
– Vakdidactiek religie en levensbeschouwing 1 (5 EC)
– Vakdidactisch dossier (2 EC)

Jaar 2 – Schoolstage bovenbouw en supervisie (8 EC)
– Innovatie in onderwijs (3 EC)
– Vakdidactiek religie en levensbeschouwing 2  

(5 EC)
– Vakdidactisch dossier (4 EC)
– Keuzeruimte: keuzevak of stage (10 EC)

– Schoolstage bovenbouw en supervisie (7 EC)
– Master Thesis (15 EC)
– Thesis Seminar and Job Market Orientation (2 EC)
– Vakdidactisch dossier (6 EC)

Toelatingseisen
– Met een afgeronde universitaire bachelor 

Religiewetenschappen/Religiestudies ben je 
direct toelaatbaar.

– Met een afgeronde verwante universitaire 
bacheloropleiding van de faculteit 
Geesteswetenschappen of van de faculteit Sociale 
Wetenschappen én de Universiteit Leiden minor 
‘Religion in a Changing World’ (of equivalent, 
eventueel in de vorm van een pre-master) ben je 
toelaatbaar.

– Met een afgeronde hbo-opleiding Leraar 
Godsdienst/Levensbeschouwing (tweedegraads 
onderwijsbevoegdheid) kun je deelnemen aan de 
master na afronding van een pre-master van 60 EC. 

Daarnaast dien je aantoonbare beheersing van de 
Nederlandse en Engelse taal te hebben. 

Voor de volledige toelatingseisen zie  
http://bit.ly/temrel   

Heb je al een onderwijsbevoegdheid?
Als je de Educatieve minor Godsdienst en 
Levensbeschouwing of een hbo-bachelor Leraar 
Godsdienst/Levensbeschouwing hebt afgerond, dan 
heb je al een (beperkte) tweedegraads onderwijs- 
bevoegdheid en kun je 30 EC aan vrijstellingen voor 
het educatieve deel van de master krijgen.

Meer informatie
Meer informatie over het programma, de toelatings- 
eisen, de aanmeldprocedure, het collegegeld en
voorlichtingsactiviteiten is te vinden op de website: 
masters.universiteitleiden.nl.

Contact 
Studieadviseur: Toke Egberts MSc
 studieadviseur@iclon.leidenuniv.nl 
 071-527 3009 
Telefonisch spreekuur:  
iedere dinsdag van 14.00 - 16.00 uur 
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Leerlingen van alle achtergronden 
verdienen bevlogen docenten die 
wetenschappelijke kennis over religie en 
burgerschap op toegankelijke en inspirerende 
wijze kunnen overbrengen.

Marije Verkerk MA
Vakdidacticus Godsdienst en 
Levensbeschouwing




