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MINOR
LEREN LESGEVEN 2022 - 2023
Wil je weten of lesgeven iets is voor jou? Dan zit je met de
minor Leren Lesgeven goed. Deze minor bestaat uit twee
modules van 15 EC. In de eerste module maak je kennis
met het beroep van docent. Je volgt vakken op de UT en
doet een oriënterende stage in het voortgezet onderwijs.
Als het je bevalt en het gaat goed, dan kun je in de tweede
module de lesbevoegdheid voor de onderbouw halen.

In deze minor maak je kennis met lesgeven in het
voortgezet onderwijs. Je gaat aan het werk met een van
de schoolvakken informatica, natuurkunde, scheikunde,
techniek/onderzoek&ontwerpen, of wiskunde. Kennis
en vaardigheden die je voor het lesgeven nodig hebt,
verwerf je door interactieve werkcolleges, discussies,
simulaties, maar ook en vooral door de stage op school.
Je begint met kleine stapjes – oefenen met je
medestudenten – en eindigt met zelfstandig lesgeven
onder begeleiding van je stagedocent.

Voor wie is de minor geschikt?
De basismodule van 15 EC is geschikt voor alle wobachelorstudenten met voldoende voorkennis. De
complete 30 EC minor staat open voor studenten uit
bepaalde bacheloropleidingen die via de minor de
lesbevoegdheid kunnen halen voor vmbo-t en de
onderbouw van havo en vwo. Op de UT-minorwebsite
vind je een overzicht van de mogelijkheden. Als
onderdeel van de intakeprocedure vragen we je na de
inschrijving om een korte motivatiebrief te schrijven.
Tussen de eerste en tweede module is er een go/no-goadvies.

Waarom is de minor Leren lesgeven interessant?
Je maakt kennis met lesgeven. Dat omvat natuurlijk
veel meer dan alleen lesstof presenteren. Je leert hoe je
jouw kennis toegankelijk kunt maken voor leerlingen (of
andere groepen). Begrijpen ze het wel? Zo niet, hoe pak
je het dan aan? Hoe speel je in op bepaalde situaties die
zich voordoen in jouw klas of groep? Via een workshop
theatervaardigheden en het verzorgen van minilessen
leer je met je medestudenten meer over hoe je je zelf
presenteert en hoe je overkomt op je doelgroep. Op de
stageschool oefen je onder begeleiding van je
stagedocent en reflecteer je op je ontwikkeling als
docent.De ervaring die je opdoet tijdens deze minor, is
voor je hele loopbaan relevant!
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Opbouw van de minor Leren Lesgeven

Na de minor

De basismodule omvat drie vakken van elk 5 EC:
Onderwijskunde, Inleiding vakdidactiek en
Schoolpracticum 1 (stage). Wil je met de 30 EC minor
de lesbevoegdheid halen? Dan heb je in de
vervolgmodule nog twee vakken, namelijk: Vakdidactiek
1 (5 EC) en Schoolpracticum 2 minor (10 EC).

Als je de minor van 30 EC met het niveau
“startbekwaam” hebt afgerond, dan kun je na het
behalen van je bachelordiploma met een tweedegraads
lesbevoegdheid op zak direct aan de slag als docent in
het vmbo-t of de onderbouw van havo en vwo. Als je
na de minor Leren Lesgeven de eerstegraads
lesbevoegdheid (voor het gehele voortgezet onderwijs)
wilt halen in een van de bètavakken, dan is de
masteropleiding Educatie en Communicatie in de
Bètawetenschappen (M-ECB) geschikt voor jou. Je kunt
deze master direct na je bachelor of, in verkorte vorm,
als tweede masteropleiding volgen. De minor Leren
Lesgeven geeft je daarbij recht op vrijstellingen. Na de
30 EC minor kun je met nog eens 30 EC educatieve
vakken de eerstegraads bevoegdheid halen naast (of
gedeeltelijk geïntegreerd met) je eigen technische
masteropleiding. Voor de toelating tot de
masteropleidingen kan een schakeltraject nodig zijn, als
de vooropleiding inhoudelijk niethelemaal aansluit.

Onderwijskunde (5 EC)
Dit vak richt zich met name op de interpersoonlijke en
pedagogische competenties van de docent. Daarnaast
is er aandacht voor leren en instructie, het ontwerpen
en verzorgen van onderwijs, toetsing en reflectie.

Inleiding Vakdidactiek (5 EC)
Je houdt je in dit vak onder meer bezig met de
onderwijsdoelen binnen een schoolvak, de
voorbereiding van de lessen, activerende didactiek en
leerstrategieën. Het ontwikkelen van een theoretisch
kader en verankering van de
schoolpracticumervaringen zijn ook belangrijke
aandachtspunten.

Schoolpracticum 1 (5 EC)
Je gaat eerst oefenen met minilessen voor je
medestudenten en ondertussen leer je de stageschool
kennen en observeer je lessen van ervaren docenten.
Vervolgens ga je stap voor stap zelf lesgeven op school,
in totaal ongeveer 20 lessen.

Vakdidactiek 1 (5 EC)
Dit vak is gericht op verdieping van de didactische
kennis en vaardigheden die voor het schoolvak van
belang zijn. Er is aandacht voor toetsing binnen het vak,
voor ICT gebruik en probleemoplossen.

Schoolpracticum 2 minor (10 EC)
Het schoolpracticum 2 minor is een stage in het vmbo-t
of de onderbouw havo/vwo. Je geeft tijdens deze stage
minstens 40 lessen en je voert een aantal opdrachten
uit.
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