
Docent worden in het  
voortgezet onderwijs

Als student van Wageningen University & Research kun je je voorbereiden op een baan als docent 
Natuurkunde, Scheikunde, Economie, Biologie of Aardrijkskunde in het voortgezet onderwijs. Je richt je 
dan op het behalen van een beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid om les te geven binnen alle 
leerjaren van het vmbo-t en de onderbouw van de havo en vwo. Of op een eerstegraads onderwijs-
bevoegdheid om les te geven in de havo- of vwo-bovenbouw.



Bepaal je eigen route

Tweedegraads onderwijs bevoegdheid: 
Minor education of Educatieve module 

Voor een tweedegraads bevoegdheid volg je de Minor educatie tijdens je 
bachelor of de Educatieve module na je bachelor. Dat kan ook tijdens je 
master. Het programma, waarin theorie en praktijk elkaar afwisselen, 
bereid je voor op werken in het onderwijs. Je leert hoe je een interes-
sante les of lessenserie samen kan stellen, hoe je je leerlingen goed aan 
het werk kunt zetten en begeleiden en hoe ‘jouw schoolvak’ in elkaar zit. 
Je ontwikkelt competenties op het gebied van leerpsychologie, pedago-
giek en communicatie. Verder loop je stage in het vmbo-t en de onder-
bouw van havo/vwo in het voortgezet onderwijs.

Je kunt op verschillende manieren je tweedegraads of eerstegraads lesbevoegdheid halen

"Het is een mooie mogelijkheid 
om een start te maken als 
docent voortgezet onderwijs 
binnen je vakgebied"



Eerstegraads onderwijsbevoegdheid 
Je kunt een eerstegraads lesbevoegdheid halen aan een andere universi-
teit. Dit kan via een tweejarige educatieve master na je bachelor of via een 
eenjarige post-master opleiding. Een Minor Educatie of Educatieve Module 
levert je een vrijstelling op voor een deel van beide vervolgopleidingen.
 
Vanaf studiejaar 2018-2019 kunnen studenten MEE (met een BBW-
diploma) en MML (met een BML diploma) binnen hun master de track 

Academisch Eerstegraads Docent VO volgen, voor respectievelijk docent 
Natuurkunde en docent Scheikunde. In deze track van deze master 
programma’s gebruik je de ruimte van de reguliere stage voor de 
eerstegraads lerarenopleiding. Dit is een unieke samenwerking tussen 
Wageningen University & Research en Radboud Universiteit.



Vragen over Docent VO?
• Kijk voor meer informatie op www.wur.nl/docentvo
• Neem contact op met je studieadviseur 


