In twee jaar tijd verdiep je je verder in de Duitse taal,
literatuur en cultuur en behaal je tevens een eerstegraads
onderwijsbevoegdheid Duits.
In deze tweejarige master zijn vakinhoudelijke
verdieping en lerarenopleiding geïntegreerd in
één programma. Na afronding van deze master
ben je bevoegd om Duits te geven aan alle klassen van het voortgezet onderwijs (onderbouw en
bovenbouw; vwo, havo en vmbo) en op het mbo.

Waarom de Educatieve master Duits
in Leiden?
• Vakinhoud Duits en lerarenopleiding worden
geïntegreerd aangeboden.
• De master start met een stage op een school.
Vakinhoudelijke en (vak) didactische kennis
kunnen meteen in de praktijk worden
gebracht.
• De kleinschalige opzet van de master biedt de
mogelijkheid tot meer begeleiding op maat.
• Na afronding van deze master ligt een
loopbaan als docent in het voortgezet
onderwijs voor je open. Ook andere functies

in de educatieve sector of bijvoorbeeld een
vakinhoudelijk promotietraject behoren tot
de loopbaanmogelijkheden.

Praktijkdeel van de master
Direct na de voorbereidende startweek loop je
stage op een middelbare school. Je wordt begeleid door een supervisor uit de lerarenopleiding
en een schoolbegeleider. Gedurende de master
loop je stage op minimaal twee verschillende
scholen. De stageplaats wordt voor je geregeld.
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Educatie in de Taal- en
cultuurwetenschappen
Nederlands en Duits
2 jaar voltijd/4 jaar deeltijd
Master of Arts en eerstegraads
onderwijsbevoegdheid
September

Afstudeerrichting Duits

Educatieve master Duits

Programmaoverzicht (120 EC)
Semester 1

Semester 2

Jaar 1

– Schoolstage onderbouw en supervisie (7 EC)
– Leren en Instructie (3 EC)
– Taalwetenschap (10 EC)
– Literatuur-/Cultuurwetenschap (10 EC)
– Binnen Taal-/Literatuur-/Cultuurwetenschap:
Reflectie op het schoolvak

– Schoolstage onderbouw en supervisie (10 EC)
– Vakdidactiek 1 (5 EC)
– Vakinhoud Duits* (15 EC)

Jaar 2

– Schoolstage bovenbouw en supervisie (5 EC)
– Pedagogiek (5 EC)
– Keuze: Taalwetenschap II (10 EC) of
Literatuur-/Cultuurwetenschap II (10 EC)
– Masterscriptie deel 1 (10 EC)

– Schoolstage bovenbouw en supervisie (12 EC)
– Vakdidactiek 2 (5 EC)
– Innovaties in Onderwijs (3 EC)
– Vakdidactische verdieping (5 EC)
– Masterscriptie deel 2 (5 EC)

Toelatingseisen

Heb je al een onderwijsbevoegdheid?

– Met een afgeronde universitaire bachelor Duitse
taal en cultuur ben je direct toelaatbaar.
– Verwante studies kunnen onder bepaalde
voorwaarden ook toegang geven tot de master,
zie de toelatingseisen op de website voor deze
voorwaarden.
– Met een afgeronde hbo-opleiding Leraar Duits
(tweedegraads onderwijsbevoegdheid) kun je
deelnemen aan de master na afronding van een
pre-master van 60 EC.

Als je de Educatieve minor Duits of een hbobachelor Leraar Duits hebt afgerond, dan heb je al
een (beperkte) tweedegraads onderwijsbevoegdheid
en kun je 30 EC aan vrijstellingen voor het educatieve deel van de master krijgen.

Daarnaast dien je aantoonbare beheersing van de
Duitse taal op C1 niveau te hebben en is een goede
beheersing van het Nederlands vereist.
Voor de volledige toelatingseisen zie
http://bit.ly/temdu

Meer informatie
Meer informatie over het programma, de toelatingseisen, 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

Het beste van twee werelden: een

gedegen vakopleiding in het Duits én
didactische kennis en ervaring, om met
expertise en enthousiasme voor de klas te
staan.

Dr. Jenny Audring
Universitair docent
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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.

* Keuze uit: vak van Masterlanguage (5 EC; minimaal een), vakken van Taalwetenschap (10 EC) en Literatuur-en
Cultuurwetenschap (10 EC).

