Ervaringen van oud-studenten
De minor bestaat sinds 2009 en het studentenaantal is in deze periode gegroeid van 6 naar 28.
De motivatie van studenten varieert. Sommige studenten hebben een heel duidelijke wens om
leraar te worden terwijl anderen de lesbevoegdheid zien als een manier om kansen op de
arbeidsmarkt te vergroten. Ook zijn er studenten die twijfelen of onderzoek doen wel iets voor
ze is en gebruiken de minor om te onderzoeken of het leraarschap een goed alternatief is.
Ervaringen: intensief en leerzaam!
Van alle studenten horen we terug dat het traject intensiever is dan ze hadden verwacht. Dat is
ook niet zo gek, want er komt nogal wat op je af: (in veel gevallen) staan studenten voor het
eerst voor een groep. Het reflecteren op je eigen gedrag naar de leerlingen toe en analyseren
‘wat werkt’ en ‘wat niet’, is erg enerverend. En het combineren van stagelopen, het volgen
van (werk) colleges en het maken van tussentijdse opdrachten, doet een beroep op je
timemanagement.
De minor, en dan?
Een deel van de studenten geeft aan verder te willen in het onderwijs. Dit kan variëren van
incidenteel invalwerk tot het volgen van een 1e graadslerarenopleiding. Een deel twijfelt nog
en kijkt bijvoorbeeld eerst of het onderzoek iets voor ze is. Een klein deel ziet (voorlopig) van
het onderwijs af:
‘Ja, ik blijf nog actief op mijn stageschool’
‘Ik twijfel nog over de master die ik ga volgen volgend jaar. Mocht ik er niet uitkomen dan wil ik gaan
solliciteren voor 2e graads docent. En als dat bevalt graag doorstromen naar een 1 e graads
lerarenopleiding’.
‘Misschien. Ik ga eerst mijn ba/ma afronden. Ik wil de mogelijkheden zien van in het onderzoek werken’

De minor: een aanrader?
Op de vraag of studenten de minor zouden aanraden aan andere studenten, krijgen we
overwegend positieve reacties, zoals:
‘Ik heb veel geleerd. Verwachtingen minor zijn uitgekomen. Het is wel hard werken voor 30 punten. Als
je niet zeker bent of je het onderwijs in wilt of het alleen als oriëntatie op het onderwijs wilt doen, zou ik
het niet aanraden’
‘Het is een mooie mogelijkheid om kennis te maken met het voortgezet onderwijs en het is een mooie
mogelijkheid om een start te maken als 2e graads docent binnen je vakgebied’.

Omdat alle facetten van het leraarsberoep aan de orde komen (variërend van het lesgeven zelf
en interacteren met leerlingen tot het omgaan met collega’s en ouders) draagt de minor bij aan
je professionele en persoonlijke ontwikkeling. En daarvan heb je gedurende je hele loopbaan
profijt!

