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Dr. Rose van der Zwaard

'In deze master verdiep je zowel de theorie
als de praktijk van het lesgeven in je eigen
vakgebied. Je ontwikkelt je tot de
inspirerende academisch gevormde leraar
die het onderwijs zo hard nodig heeft.'

In deze tweejarige master verdiep je op een bijzondere
manier je kennis van het Nederlands. Je volgt vakken
taalkunde, literatuur en cultuur in combinatie met
vakdidactiek en pedagogiek. In een van deze gebieden ga je je
specialiseren. Je ontwikkelt een eigen profiel en
onderwijsvisie. Hierbij krijg je uitgebreide begeleiding van
zowel docenten van de vakmaster als van docenten van de
lerarenopleiding.
Dankzij deze combinatie van taal en educatie leer je een vak
dat je uitstekend kwalificeert voor de arbeidsmarkt. Je
beschikt over vakinhoudelijke en vakdidactische expertise en
over een groot aantal vaardigheden: flexibiliteit, het goed
kunnen samenwerken en een onderzoekende, analytische,
kritische en reflectieve houding. Deze vaardigheden zijn van
onschatbare waarde in het onderwijs, maar ook in tal van
andere sectoren en beroepen.

Carrièreperspectief
Een vak belicht

Na het afronden van de master
Nederlands (Educatie en communicatie)
heb je een eerstegraads lesbevoegdheid
in het voortgezet onderwijs. Hiermee
kun je direct na je afstuderen aan de slag
in de boven- en onderbouw van vmbo,
mbo, havo en vwo. Daarnaast kun je
werken in het onderwijs voor
volwassenen. Door de groeiende vraag
naar academisch geschoolde
leerkrachten en het huidige tekort aan
leraren Nederlands heb je na afronding
van deze master een goede kans op een
baan. Ook ben je uitstekend voorbereid
op andere functies in de educatieve
sector. Zo kun je aan de slag in:
• onderwijsontwikkeling (onderzoeker,
ontwerper van lesmateriaal);
• onderwijsorganisatie
(beleidsmedewerker);
• beroepsontwikkeling van docenten
(coach, opleider);
• het bedrijfsleven (omscholing,
bijscholing en training).

In ‘Het schoolvak:
Onderzoek en
praktijk’ worden
wetenschap en
didactiek met elkaar
gecombineerd. In dit
vak leer je thema’s
uit het wetenschappelijk onderzoek te
vertalen naar een
klassituatie.
Stage: halverwege
het eerste jaar tot
aan het einde van de
opleiding geef je les
in het voortgezet
onderwijs. Je kunt
deze stage op twee
verschillende scholen
doen, zodat je kennis
maakt met verschillende schooltypes en
schoolculturen.
Ook word je
betrokken bij
schoolgerelateerde
zaken als excursies,
ouderavonden en
de individuele
begeleiding van
leerlingen.
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