Je eerstegraads
bevoegdheid?

Die haal je
bij de HAN!
‘Ik ben blij dat ik voor de Master bij de
HAN gekozen heb. In de colleges wordt
veel aandacht besteed aan de praktijk.
Alle onderzoeken en opdrachten voer ik
direct uit in de klas. Daar heeft de
school dan direct iets aan. Dat is precies
waarom ik deze opleiding gekozen heb.
Omdat het zo goed aansluit op mijn
werk nu. En omdat het zowel mij als de
school verrijkt.’
Eveline Langendam,
docent Nederlands

han-masters tot
eerstegraads docent
•
•
•
•

Master Leraar algemene economie
Master Leraar Engels
Master Leraar Nederlands
Master Leraar wiskunde

Wil je lesgeven in de bovenbouw van havo, vwo of vavo,
of bij het mbo of hbo? Dan heb je een eerstegraads
bevoegdheid nodig. Dat is bekend. Je moet die
zelfstandige, kritische, debatzoekende leerlingen immers
weten te boeien en te binden. Daar is vakexpertise voor
nodig, flexibiliteit en creativiteit. Met de titel Master
of Education verzeker je je van die bekwaamheden en
de bijbehorende bevoegdheid. En van een plekje in het
lerarenregister. Waarom zou je kiezen voor een educatieve
master bij de HAN?

Kies je voor de HAN,
dan kies je voor duaal!
Als enige in Nederland biedt de HAN duale lerarenmasters.
Educatieve masters waarin vanaf dag 1 de praktijk de rode
draad in de opleiding is: je leert bij de HAN en op je eigen
werkplek, begeleid door de werkplekbegeleider van je school.
Je krijgt gerichte feedback van zowel de HAN als je school. En
je doet gericht onderzoek naar een praktijkprobleem dat jou
en je school verder kan helpen. Om er zeker van te zijn dat dit
ook kan, sluit je met je werkgever een overeenkomst waarin je
samen vastlegt dat je van de school de ruimte, tijd en begeleiding krijgt om in de bovenbouw les te geven. Dan pas maak
je kennis echt eigen doordat je de vakdidactiek en pedagogiek
meteen toepast in de praktijk.

open avond

Deeltijdstudies
Toekomstproof

Meer weten? Kom naar een van onze Open Avonden! Of
vraag een adviesgesprek aan. Een dagje meelopen?
Dat kan ook. Meld je aan voor de Open Avond,
adviesgesprek of de meeloopdag op de homepage van de
master van je keuze (www.han.nl/masters - onderwijs en
opleiden)

Deeltijdstudies
Toekomstproof

Focus op onderzoek en innovatie
Je hebt in de bovenbouw te maken met leerlingen die
zelfstandig en kritisch zijn, het debat zoeken, maatschappelijk
geïnteresseerd zijn en begeleiding nodig hebben bij het
zelfverantwoordelijk leren. Hoe kan je jouw leerlingen daarin
stimuleren en helpen? Daarvoor onderzoek of ontwikkel
je nieuwe lespakketten, voer je verbeteringen door in je
eigen lespraktijk en vergroot je jouw eigen vakkennis. Je
masterthesis waarmee je de opleiding afrondt, is het bewijs
van je onderzoeksexpertise. Je school heeft er direct baat bij!

zij gingen je voor …

Kleine groepen en persoonlijke
begeleiding

• Canisius College, Nijmegen

Het effect van de praktijkgerichte educatieve masters van
de HAN wordt nog eens versterkt door de kleine groepen
en betrokken en deskundige docenten. De lijnen zijn kort
waardoor we je goede begeleiding kunnen bieden. Vanaf het
eerste jaar krijg jij je eigen tutor. Met de begeleiding van je
tutor en die van je werkplekbegeleider en werkgever, zorgen wij
ervoor dat jij als bovenbouwdocent gaat excelleren.

Een greep uit de lijst van scholen met een of
meerdere professionals afgestudeerd of in
opleiding bij een van de educatieve masters
van de HAN.
• Baudartius College, Zutphen
• Candea College, Duiven
• Citadel College, Lent/Elst
• College De Heemlanden, Houten
• Graafschap College, Doetinchem
• Hendrik Pierson College, Zetten
• Isendoorn College, Warnsveld
• Maaslandcollege, Oss
• Maaswaal College, Wijchen
• Notre Dame des Anges, Ubbergen
• Pallas Athene College, Ede

vraag de lerarenbeurs aan!

• Pax Christi College, Druten

Ook als je al voor je bachelor gebruikgemaakt hebt van

• Rijn IJssel College, Arnhem

deze beurs, kan je de kosten voor de masteropleiding

• St. Het Rhedens, Rozendaal

opnieuw verhalen op deze beurs.

• ROC Nijmegen

Bij de HAN
krijg je meer mee
Meer weten?
Nieuwsgierig? Vragen? Maak kennis met de opleiding!
• informatie op de site
• Open Avond
• Adviesgesprek
• Meelopen
T (024) 353 1506
I www.han.nl/mlec (Master economie)
I www.han.nl/mlen (Master Engels)
I www.han.nl/mlne (Master Nederlands)
I www.han.nl/mlw (Master wiskunde)
E masters@han.nl

Kijk voor de uitgebreide lijst op www.han.nl/ bij
de educatieve masters bij ‘Voor wie’.

andere educatieve masters van de han
Naast de masteropleidingen tot eerstegraads
docent, kan je als onderwijsprofessional bij de
HAN ook starten met:
• Master Begeleidingskunde
• Master Human Resources Management
• Master Management & Innovatie
• Master Pedagogiek
• Master Sport- en Beweeginnovatie

