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– tweejarige educatieve master: studieadviseur-eduma2@ru.nl 

– overige educatieve opleidingen: studieadviseur@docentenacademie.ru.nl

Kapittelweg 35, 6525 EN Nijmegen

www.han.nl  

ask@askhan.nl

024 - 353 0500

WORD JIJ LERAAR IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS?
Meld je dan aan via  achter de opleiding van jouw keuze.

Voor vragen en meer informatie neem je contact op met het betreffende opleidingsinstituut. 

Er zijn zoveel verschillende routes naar het leraarschap dat we het ons kunnen voorstellen 

dat je het overzicht verliest. Op deze routekaart laten we je alle mogelijke routes zien, zodat 

je er makkelijker achter komt welke route voor jou geschikt is. Maar voordat je een route 

kiest, is het goed om te weten welke bevoegdheden er zijn in het onderwijs.

WAT KUN JE MET WELKE BEVOEGDHEID

WELKE ROUTE PAST BIJ JOU?

HAVO
4 t/m 5

VMBO-BB/KB/GL
1 t/m 4

VWO
4 t/m 6

VWO
1 t/m 3

HAVO
1 t/m 3

VMBO-T
1 t/m 4

Tweedegraads beperkt
Je mag lesgeven aan het vmbo-tl en de onderbouw van  
havo en vwo.

Eerstegraads bevoegdheid
Je mag bovenop de bevoegdheden van een tweedegraads  
docent ook les geven aan de bovenbouw van havo en vwo. 

Tweedegraads bevoegdheid
Je mag lesgeven aan het vmbo, mbo, praktijkonderwijs  
en de onderbouw van havo en vwo.

Naar alle opleidingen Naar alle tweedegraads opleidingen Naar alle eerstegraads opleidingen
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* Je krijgt geen volledige 2e graads  

bevoegdheid, je mag alleen op mbo  

lesgeven.

** Je krijgt geen volledige 2e graads  

bevoegdheid, je mag alleen op vmbo-basis 

kader onderbouw lesgeven.

WORD JIJ LERAAR IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS?
Meld je dan aan via  achter de opleiding van jouw keuze.

Voor vragen en meer informatie neem je contact op met het betreffende opleidingsinstituut. 

WO EDUCATIEVE MASTERWO MASTER afgerond

 
 WO EDUCATIEVE MASTER

WO BACHELOR afgerond
EDUCATIEVE 
MODULE

EDUCATIEVE 
MINOR

Tijdens je WO BACHELOR   

HBO EDUCATIEVE MASTER (2-3 jaar)HBO EDUCATIEVE BACHELOR

 

 

HBO LERARENOPLEIDING (2-4 jaar)

HBO KOPOPLEIDING

HBO BACHELOR HBO ZIJ-INSTROOM (studeren en werken)

WO BACHELOR

HBO LERARENOPLEIDINGVWO diploma

EDUCATIEVE 
MINOR

HBO LERARENOPLEIDINGHAVO diploma

HBO LERARENOPLEIDINGMBO-4 diploma

**

HBO OP-
SCHOLINGS-
TRAJECT

PABO diploma

*

 HBO PEDAGOGISCH DIDACTISCH 
GETUIGSCHRIFT

Werkzaam in het MBO

1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar

VOOROPLEIDING ROUTE NAAR HET LERAARSCHAP EN DUUR OPLEIDING BIJZONDERHEDEN

Je wilt leraar worden, maar hoe doe je dat? Hieronder staan alle opleidingen waarmee je leraar 

kunt worden. De routekaart is heel gemakkelijk te gebruiken. Zoek in de eerste kolom naar de 

vooropleiding die je hebt gedaan of die je nu volgt. 

Achter jouw vooropleiding staat de kortste route naar een baan als leraar. In het blokje onder  

bijzonderheden zie je of het dan gaat om een  deeltijdopleiding of  voltijdopleiding. Ook zie  

je meteen met welke bevoegdheid je aan de slag kunt. Druk op  voor meer informatie over  

de opleiding. 

JOUW ROUTE NAAR HET LERAARSCHAP

Naar bevoegdheden Naar alle tweedegraads opleidingen Naar alle eerstegraads opleidingen
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** Je krijgt geen volledige 2e graads  

bevoegdheid, je mag alleen op vmbo-basis 

kader onderbouw lesgeven.

WORD JIJ LERAAR IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS?
Meld je dan aan via  achter de opleiding van jouw keuze.

Voor vragen en meer informatie neem je contact op met het betreffende opleidingsinstituut. 

EDUCATIEVE 
MODULE

WO BACHELOR afgerond

  Tijdens je WO BACHELOR
EDUCATIEVE 
MINOR

In het 3e jaar van je bachelor kun je 

een educatieve minor volgen in jouw 

schoolvak.

 

 

HBO LERARENOPLEIDING (2-4 Jaar)

HBO KOPOPLEIDING

HBO ZIJ-INSTROOM (studeren en werken)HBO BACHELOR

De opleiding start na aanmelding.

Traject op maat.

Leraar worden in één jaar!

WO BACHELOR

HBO LERARENOPLEIDINGVWO diploma

EDUCATIEVE 
MINOR

HBO LERARENOPLEIDINGHAVO diploma

HBO LERARENOPLEIDINGMBO-4 diploma

Hiermee haal je je bevoegdheid 

Groepsleerkracht onderbouw  

vmbo-basis kader.

**

HBO OP-
SCHOLINGS-
TRAJECT

PABO diploma

 

Met dit getuigschrift mag je lesgeven 

in jouw vakgebied op het mbo.

*

 HBO PEDAGOGISCH DIDACTISCH 
GETUIGSCHRIFT

Werkzaam in het MBO

1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar

VOOROPLEIDING ROUTE NAAR HET LERAARSCHAP EN DUUR OPLEIDING BIJZONDERHEDEN

Naar bevoegdheden Naar alle opleidingen Naar eerstegraads opleidingen

TWEEDEGRAADS OPLEIDINGEN
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WORD JIJ LERAAR IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS?
Meld je dan aan via  achter de opleiding van jouw keuze.

Voor vragen en meer informatie neem je contact op met het betreffende opleidingsinstituut. 

WO EDUCATIEVE MASTERWO MASTER afgerond

De opleiding is vooral gericht op het 

lesgeven in de bovenbouw van havo 

en vwo.

WO BACHELOR afgerond

De opleiding is vooral gericht op het 

lesgeven in de bovenbouw van havo 

en vwo.

WO EDUCATIEVE MASTER

HBO EDUCATIEVE MASTER (2-3 jaar)HBO EDUCATIEVE BACHELOR

Eerstegraads leraar economie,  

Engels, Nederlands of wiskunde  

of de brede onderwijsmaster  

Ontwerpen van Eigentijds Leren.

1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar

VOOROPLEIDING ROUTE NAAR HET LERAARSCHAP EN DUUR OPLEIDING BIJZONDERHEDEN

EERSTEGRAADS OPLEIDINGEN

Naar bevoegdheden Naar alle opleidingen Naar tweedegraads opleidingen
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