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Definities
Tweedegraads onderwijsbevoegdheid: Je mag lesgeven aan de onderbouw havo en vwo, het vmbo, het
beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, het praktijkonderwijs.
Eerstegraads onderwijsbevoegdheid: Je mag lesgeven aan alle klassen van de havo en vwo, het vmbo,
het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, het praktijkonderwijs.

Voor welke studies?
Wanneer je een van de volgende BSc opleidingen volgt of hebt afgerond, kun je de minor Educatie
volgen. Bij voltooiing van de minor, krijg je een tweedegraads bevoegdheid. Je majorkeuze kan van
belang zijn voor het in aanmerking komen voor de bevoegdheid.
Studies die in aanmerking komen voor een tweedegraads bevoegdheid met de bijbehorende
schoolvakken:
• Agrotechnologie - Natuurkunde
• Animal Sciences - Biologie
• Biologie - Biologie
• Biotechnologie - Natuurkunde, scheikunde
• Economie en Beleid - Economie
• Environmental Sciences - Natuurkunde, scheikunde
• Food Technology - Scheikunde
• International Land and Water Management - Aardrijkskunde
• Landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning - Aardrijkskunde
• Moleculaire Levenswetenschappen - Natuurkunde, scheikunde
• Plantenwetenschappen - Biologie
• Soil, Water, Atmosphere - Aardrijkskunde, natuurkunde

‘Als oud-BWA’er, nu
docente NA en NLT,
vind ik het prachtig
en belangrijk om met
leerlingen kritisch naar
hun leefomgeving
te kijken.’

Kijk voor meer informatie op www.wur.nl/docentvo.  
Volg je een andere bacheloropleiding? Je kunt dan geen bevoegdheid krijgen,
wel een getuigschrift.
Na het halen van je tweedegraads bevoegdheid kun je met de volgende studies
ook in aanmerking komen voor een eerstegraads bevoegdheid:

Anneke van de Boer

• MSc Environmental Sciences
• MSc Molecular Life Sciences

De opleiding tot eerstegraads docent wordt aangeboden in samenwerking met Radboud Universiteit.

Carrière maken en salaris
Startende leraar met een tweedegraads of eerstegraads bevoegdheid

€2822 tot €4301

Startende leraar met een eerstegraads bevoegdheid of meer ervaren leraar

€2840 tot €5012

Ervaren leraar met neventaken

€2851 tot €5699

Eerstegraads docent met managementfunctie zoals conrector

€3659 tot €6178

Kijk voor meer informatie over een carrière in het onderwijs op: www.onderwijsloket.com

Banenkans
De prognose voor het lerarentekort is 800 fulltime banen in 2023. Er is vooral behoefte aan
scheikunde-, natuurkunde- en wiskundedocenten. De huidige docenten gaan met pensioen terwijl de
instroom van nieuwe docenten beperkt is.

Man-/vrouwverdeling
In 2019 was 47,7% van de gediplomeerden van de universitaire lerarenopleiding man.

Financiering opleiding
Wellicht kom je in aanmerking voor een subsidieregeling. Bekijk hiervoor de website van DUO:
https://duo.nl/particulier/regelingen-voor-leraren.jsp.

