MA Filosofie (1e graads leraar)
KERNGEGEVENS
› Instroommoment: 1 september / 1
februari
› Duur: 24 maanden
› Voertaal: Nederlands
› Deeltijd mogelijk: ja
› Type Master: tweejarige educatieve
master
› Opleidingscode: 60238

BELANGRIJKE VAKKEN
› Vakdidactiek
› Theorie en praktijk van classroom
management
› Mastervakken van het reguliere
masterprogramma wijsbegeerte

ALGEMENE INFORMATIE

Op steeds meer scholen kunnen leerlingen het vak filosofie kiezen. De populariteit van
het vak is niet verwonderlijk: filosofie is van oudsher een belangrijk deel van het
onderwijs. In de educatieve master filosofie leer je hoe je jonge mensen inwijdt in de
filosofie.
De educatieve master filosofie geeft je een eerstegraads bevoegdheid als docent filosofie.
Dat betekent dat je het vak filosofie mag geven in de bovenbouw van de havo en het vwo.
Je loopt een kleine stage op een school voor voortgezet onderwijs (havo/vwo) en doet,
begeleid door een docent filosofie, ervaring op in het lesgeven.
Met deze master word je niet per se docent op een school. Je kunt bijvoorbeeld ook
cursussen geven aan het hbo, de Volksuniversiteit of een culturele instelling. En ook als je
niet in het onderwijs gaat werken, is deze opleiding een goed idee: je wordt getraind in
vaardigheden die voor alle filosofen in de beroepspraktijk nuttig zijn, zoals het geven van
een heldere uitleg of presentatie over filosofische onderwerpen aan niet-filosofen.

Carrièremogelijkheden
› Docent voortgezet onderwijs (havo en vwo)
› Cursusleider hoger (beroeps-)onderwijs
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› Cursusleider Volksuniversiteit, culturele
instelling

Meer informatie
Voor de educatieve master krijg je een jaar
extra studiefinanciering.
Meer informatie en aanmelding
www.rug.nl/lerarenopleiding/onderwijs/e
ducatievemaster
www.rug.nl/masters/opleiding-tot-leraarvoortgezet-onderwijs-van-de-eerstegraad-in-filosofie/
Contact
e.a.le.coultre@rug.nl

STERKE PUNTEN

Aanmelding

Toelatingseisen

› veel docenten hebben een
wetenschappelijke achtergrond in
zowel de filosofie als een andere
discipline
› studenten en onafhankelijke
beoordelaars waarderen de opleiding
zeer hoog

› Aanmelden via
www.rug.studielink.nl
› Inschrijven voor vakken
Basiscursus lerarenopleiding en
Masterstage 1 leraar filosofie (via
Progress, vóór 1 februari)
› Voor vervolg werken-lerentraject:
Aanmelden bij het UOCG (vóór 15
mei) - belangrijk i.v.m. stageplaats!

Bachelordiploma wijsbegeerte of
bachelordiploma wijsbegeerte van
een bepaald wetenschapsgebied (in
het laatste geval moet je alle
verplichte vakken in het tweede jaar
ook behaald hebben)

