
2022-2023

Voorlichting 
Lerarenopleiding Duits
(afstandsleren)



• Waarom leraar Duits worden?

• Wat leer je tijdens de opleiding?

• Wat voor onderwijsactiviteiten zijn er?

• Ga je naar het buitenland?

• Is er ruimte voor eigen keuzes in het studieprogramma?

• Hoe zit het met toelating, kosten, eisen etc.?

• Hoe is de begeleiding?

• ……….

Waar ben je benieuwd naar?



Waarom Duits?

- De taal van onze belangrijkste handelspartner; veel vraag in het 
Nederlandse bedrijfsleven, o.a. (maar niet alleen!) toerisme en 
horeca 
- Veel leraren met pensioen én groot tekort aan leraren Duits. 
- Je draagt als leraar straks bij aan de vorming van nieuwe 
generaties.
- Studiemogelijkheden en uitwisselingen (buitenland en toch 
dichtbij)
- Begrip van de cultuur van onze buren
- Literatuur, muziek, kunst - ook nu nog, bijv. Tschick, 
Rapperin Juju, ….

https://www.laut.de/Juju


Eintauchen in Sprache und Kultur
Het leren van een taal kan niet zonder je erin onder te 
dompelen. Je maakt dus tijdens je studie excursies naar 
bijv. Berlijn of Wenen. 

Buitenlandverblijf (2 maanden), AL: maatwerk.

Tijdens de gehele opleiding culturele activiteiten, zoals 
lezingen van Duitstalige auteurs en theaterbezoek. 

In je eigen tijd ga je regelmatig naar een Duitstalig land om 
daar de cultuur op te snuiven.

So macht Deutsch Spaß!



Waarom wil je anderen Duits leren?

Wil je de taal, cultuur en literatuur van 
Duitsland/Oostenrijk/Zwitserland leren kennen en 
heb je feeling met lesgeven? 

In onze lerarenopleiding leer je hoe je je 
‘Begeisterung’ voor het vak Duits doorgeeft. 

Je ontwikkelt je tot expert in je vakgebied met een 
breed scala aan didactische en pedagogische kennis 
- de tools waarmee jij straks je eigen klas runt.

Tip:
ga voor inschrijving een paar dagen op een of meer 
scholen kijken en ervaren hoe het is om anno nu 
docent te zijn.



Beroepsgericht: onderwijskunde en pedagogiek
Praktijkgericht: stage
Vakgericht: vakkennis Duits

Studieonderdelen:
• Taalvaardigheid en taalkunde
• Cultuur en (jeugd)literatuur
• Theorie rond onderwijs en lesgeven
• Werkplekleren

Wat houdt de studie in?



Contactdagen in jaar 1 ca. 5 zaterdagen (vakleergemeenschap en brede leergemeenschap) 
in Utrecht of Zwolle

Onlinebijeenkomsten startbijeenkomst per cursus; soms meer

Stage 1-2 dagen per week (kan ook als blok)

Studiebegeleiding meestal individueel, bijv. via Teams

Projecten af en toe een week en wekelijkse bijeenkomsten
overige soms workshops of bijv. Autorenlesungen

Hoe ziet afstandsonderwijs eruit?



Hoe word ik op het beroep
voorbereid?
https://youtu.be/NCdbEhVzd2g
Vakleergemeenschap en Brede 
leergemeenschap
Aan het eind van het eerste jaar moet je met 
al je werkplekleren-ervaringen op zak de 
vraag kunnen beantwoorden: vind ik mijzelf 
geschikt als leraar?

https://youtu.be/NCdbEhVzd2g


Wat leer ik over lesgeven?

Theorie rond onderwijs en lesgeven en je eigen vorming. 

Je denkt na over vragen als: 

- hoe leren leerlingen het beste? 
- hoe bouw ik een les op? 
- welke problemen kan ik tegenkomen en hoe ga ik daarmee 
om? 

Wat voor docent wil ik eigenlijk zijn?

Daarnaast: vakdidactiek moderne vreemde talen



Je start al snel op een werkplekschool. Je begeleidt bijv. 
leerlingen bij hun huiswerk. Maar je geeft ook al snel (een 
deel van een) les. 

Als steuntje in de rug word je geobserveerd door je 
medestudenten, je werkplekbegeleider en je docenten. Zij 
geven je feedback over hoe je alle onderwijsactiviteiten 
uitvoert.

Hoe zit het met stages?



Wat jij wilt leren is leidend.

In de hogere jaren van de opleiding kies je een minor, 
bijvoorbeeld Cultuureducatie of Leren en ICT. 

Je kunt je verdiepen of juist verbreden - bij ons, buiten je 
opleiding om, of bij een andere hogeschool. 

Zo geef je invulling en kleur aan je studie.

Heb ik keuzeruimte tijdens de studie?



Je hebt een eigen studiebegeleider (meestal een 
van de docenten Duits).

De studiebegeleider heeft regelmatig contact met 
de studenten, per mail, Teams of – als je wilt – op 
Windesheim.

Daarnaast heb je stagebegeleiders (van school en 
Windesheim.

Hoe word ik begeleid?



Jaar 4 - zelfstandig lesgeven

Je kiest een afstudeerrichting: vmbo/mbo of onderbouw havo/vwo. 
In dit schooltype sta je dan een aantal dagen in de week als zelfstandig 
voor de klas. 

Maar je doet meer: ook oudergesprekken en buitenschoolse 

activiteiten staan op het programma. 

Wat moet ik aan het eind kunnen?



In het HBO word je opgeleid tot tweedegraadsleraar (aan de 
universiteit tot eerstegraads). 
Je mag dan lesgeven in het vmbo, de onderbouw van havo en vwo en 
het mbo.

Wat heb je nodig als (aankomend) leraar?

- nieuwsgierige houding
- vakkennis 
- didactische skills

Een brede professionele basis (samenwerken, communiceren, 
organiseren, …)

Afsluiting met onder meer: 

- Landelijke Kennistoets, 

- afstudeeronderzoek.

Wat is het eindniveau?



Vereiste vooropleiding:

• Alle profielen HAVO mét Duits

• Alle profielen VWO

• MBO Niveau 4

Toelatingseisen checken kan hier: 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0035059/2019-09-01

21+-toets, zie https://www.windesheim.nl/professionals/toelating

Heb ik voldoende vooropleiding?

https://wetten.overheid.nl/BWBR0035059/2019-09-01
https://www.windesheim.nl/professionals/toelating


Havo-Duits is voldoende. 

Is het lang geleden dat je Duits leerde, dan adviseren we wel 
om de komende tijd goed te benutten.

Mogelijkheden:

- een opfriscursus (bijv. Goethe-Institut), 

- veel in Duitsland zijn en communiceren, 

- veel Duits lezen en tv kijken,

- met Duitse kennissen Duits spreken,

- etc.

Is mijn Duits goed genoeg?



Het aantal ec’s (1 ec – 28 uur) staat vast, maar hoeveel (minder)

tijd je nodig hebt voor 1 ec verschilt sterk per persoon. 

We gaan uit van 25-30 u. per week bij nominaal studeren 

(i.p.v. de 42 voor dagstudenten). 

Krijg je vrijstellingen, dan wordt je studieprogramma (veel) minder 

dan 240 ec.

Hoeveel tijd kost de studie?



Er zijn vrijstellingen mogelijk voor bijv. taal of stage. Dat is het geval bij:

- Achtergrond als Muttersprachler*in;

- Onderwijsbevoegdheid;

- Onderwijsbevoegdheid mvt;

- Onderwijsbevoegdheid pabo;

- Propedeuse HBO/WO;

Etc.

Kan ik vrijstellingen krijgen?



Afstandsleren vraagt zelfdiscipline!

Daarom: 

- cursus- en weekplanningen
- vaste inlevermomenten

Succesvolle studenten studeren samen!

Is afstandsleren goed te doen?



Cursussen worden na meestal 2 perioden afgerond. 
Een deel wordt afgerond met een tentamen.
Meestal schriftelijk, soms mondeling of beide.

Aantal tentamens: wisselt per jaar en periode. 
Soms 3-4 per semester, soms 1 of geen.

Mondelinge tentamens alleen in Zwolle.
Schriftelijke tentamens soms ook in Vlissingen.

Hoeveel tentamens zijn er?



- Collegegeld
ca. € 2.200 

Zie: Collegegeld – DUO

En kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl

- Boeken e.d. 
In jaar 1 kunnen boekenkosten (inclusief goede woordenboeken) oplopen tot 

zo’n € 400. In de jaren daarna is het veel minder.

- Excursies, buitenlandverblijf

Wat kost de studie?

https://duo.nl/particulier/collegegeld.jsp


Studeer door en ga bijvoorbeeld voor een (universitaire) 
master!

Check www.studiekeuze123.nl om te zien waar je zo’n 
master kunt volgen. Bijvoorbeeld:

master eerstegraadsleraar Duits (hbo of wo)

master Educational Needs
master Onderwijskunde
master Pedagogiek

Kan ik met dit diploma doorstuderen?

http://www.studiekeuze123.nl/


Contact/vragen over de studie: 
Elisabeth Lehrner em.lehrner@windesheim.nl

En anders: Docent worden? | Windesheim

Auf Wiedersehen!

Bij wie kan ik nog meer informatie krijgen?

mailto:em.lehrner@windesheim.nl
https://www.windesheim.nl/pagina-s/docent-worden
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