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 Geschiedenis: educatie en communicatie (2-jarig) 

(= combinatie van een vakinhoudelijk jaar op masterniveau en een jaar 
eerstegraads lerarenopleiding) 

Zie ook www.uu.nl/masters 

Leraar voorbereidend hoger onderwijs in geschiedenis en 

staatsinrichting (1-jarig) 
 

Zie ook www.uu.nl/masters 

Ingang via 
universitaire 

vooropleiding 

bachelor diploma geschiedenis 
 

OF een bachelor in een verwant vak met 120 studiepunten aan historische 

vakken waarbij de sociale, culturele, economische en politieke aspecten van 
alle historische periodes aan bod zijn gekomen. Daarnaast moet er aandacht 

besteed zijn aan historiografie en moet er een historisch onderzoek 
uitgevoerd zijn.  

bachelor diploma geschiedenis + master diploma geschiedenis 
 

OF een bachelor en master in een verwant vak met 180 studiepunten aan 

historische vakken waarbij de sociale, culturele, economische en politieke 
aspecten van alle historische periodes aan bod zijn gekomen. Daarnaast 

moet er aandacht besteed zijn aan historiografie en moet er een 
historisch onderzoek uitgevoerd zijn. 

  
* We raden dringend aan om de cursus oriëntatie op de educatieve praktijk 

te volgen als voorbereiding op deze educatieve master. Hiervoor kunt u 
zich opgeven bij het Centrum voor Onderwijs en Leren 

(www.uu.nl/onderwijsenleren). 
Als dit niet mogelijk is raden we u aan zich op een andere manier te 

oriënteren op het voortgezet onderwijs (dit geldt vanzelfsprekend niet voor 

tweedegraads docenten die zich aanmelden). 
 

* Als u een bachelor met een educatieve minor heeft behaald, krijgt u 
binnen het tweede jaar van de educatieve master een verkort traject van 

30 studiepunten op grond van EVC’s. Instroom alleen mogelijk in het najaar 
(datum start tweede jaar afhankelijk van schoolvakantie regio Midden, zie 

www.uu.nl/masters en kies voor de opleiding). 
 

De faculteit Geesteswetenschappen verzorgt de toelatingsprocedure van de 
2-jarige educatieve master en beoordeelt toelaatbaarheid. 

 
* We raden dringend aan om de cursus oriëntatie op de educatieve 

praktijk te volgen als voorbereiding op deze educatieve master. Hiervoor 
kunt u zich opgeven bij het Centrum voor Onderwijs en Leren 

(www.uu.nl/onderwijsenleren). 
Als dit niet mogelijk is raden we u aan zich op een andere manier te 
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* Als u een bachelor met een educatieve minor heeft behaald, krijgt u 
binnen het tweede jaar van de educatieve master een verkort traject 

van 30 studiepunten op grond van EVC’s. Instroom alleen mogelijk in 
het najaar (datum afhankelijk van schoolvakantie regio Midden, zie 

www.uu.nl/masters en kies voor de opleiding). 
 

Team Mastertoelating van FSW coördineert de toelatingsprocedure van 
de educatieve masters (beoordeling toelaatbaarheid en vaststellen van 

de omvang en aard van een eventuele vakdeficiëntie). 

Ingang via 

HBO 
tweedegraads 

leraren-
opleiding 

Eerst volgt u een premasterprogramma van 60 studiepunten om op universitair bachelorniveau te komen. Daarna is toegang tot de 2-jarige educatieve 

master mogelijk. Vanwege uw tweedegraads bevoegdheid wordt u op grond van EVC’s voor ca. 20 vrijgesteld van het tweede jaar van de educatieve 
master. U komt dan op een traject van ca. 160 studiepunten in totaal. 

 
Het is ook mogelijk na het premasterprogramma een 1-jarig vakinhoudelijk masterprogramma te kiezen en daarna de 1-jarige educatieve master te 

volgen. U wordt dan op grond van EVC’s ca. 20 studiepunten vrijgesteld van de 1-jarige lerarenopleiding. 
 

Eventuele 
vakdeficiënties 

Bij het departement geschiedenis van de faculteit Geesteswetenschappen zijn er ruim voldoende vakken te volgen om aan de ingangseisen te voldoen. 
Meer informatie over en hulp bij wegwerken vakdeficiëntie kunt u krijgen bij Fia Dieteren 030-2536448. 

Meest voorkomende vakdeficiënties zijn (bijvoorbeeld bij TCS-studenten of specialities Internationale Betrekkingen): Oude geschiedenis, Middeleeuwse 
geschiedenis en historiografie. 

 
De vakdidactici van de diverse universitaire lerarenopleidingen hebben een afspraak gemaakt om dezelfde toelatingseisen te hanteren, zodat er een 

eenduidig toelatingsbeleid wordt gevoerd. 
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Procedure van aanmelden 

 
Aanmelden: via www.uu.nl/masters; kies voor Inschrijven voor uitleg over het doen van een inschrijfverzoek, of voor het educatieve masterprogramma van uw 

keuze; een inschrijfverzoek doet u digitaal via Studielink, maar de bijlagen moeten wel per post verzonden worden (zie informatie op website van opleiding van 
uw keuze). Een inschrijfverzoek is pas compleet als alle ook alle bijlagen binnen zijn. Alleen complete inschrijfverzoeken worden in behandeling genomen. 

Toelatingsprocedure: de toelatingscommissie bepaalt of iemand voldoet aan de ingangseisen, nodigt mensen uit voor een intakegesprek en bepaalt op basis 
daarvan of iemand een toelatingsbeschikking krijgt en in welke opleidingsgroep iemand geplaatst wordt. Voor kandidaten voor de 1-jarige educatieve master in 

de stagevariant, maakt selectie deel uit van de toelatingsprocedure (zie aparte bijlage). 
Inschrijven: als u  bent toegelaten tot de opleiding, moet u zich inschrijven als student bij de Universiteit Utrecht en collegegeld betalen. 

 
N.B. Meld tijdig aan! 

 Start opleiding 26 augustus 2013 -> aanmelden voor 1 april 2013 

 Start opleiding 3 februari 2014 -> aanmelden voor 15 oktober 2013 
 

 
Adressen van relevante websites 

 
Organisatie Waarvoor Web-adres Tip 

    
Universiteit Utrecht master kiezen www.uu.nl/masters 1-jarig: Leraar voorbereidend hoger onderwijs in 

geschiedenis en staatsinrichting 
2-jarig: Geschiedenis: educatie en communicatie 

 verzoek tot inschrijving www.uu.nl/masters Kies voor Inschrijven 
 geldzaken www.uu.nl/masters Kies voor Geldzaken 
    
DUO informatie over 

• studiekostenvergoeding, 
• lerarenbeurs  
• zij-instroom-subsidie 

www.duo-ocw.nl Klik op Leraar  
• Tegemoetkoming Leraren 
• Lerarenbeurs 
• Lerarenbeurs > zij-instroom 

    
Q-desk, 
Digitale helpdesk van 
Studentenservice / Universiteit 
Utrecht 

informatie over aanmelden, 
inschrijven, etc.  

www.qdesk.uu.nl Kies voor aanstaande masterstudent 

    
Universitaire Lerarenopleidingen portal van alle universitaire 

lerarenopleidingen in Nederland 
www.universitairelerarenopleidingen.nl Kies voor publicaties (links op de pagina) voor meer 

info over vakinhoudelijke toelatingseisen 
    
Leraar24 informatie voor aanstaande en 

beginnende docenten  
www.leraar24.nl Filmpjes met onderwijssituaties en interviews. 

    
Werken in het Onderwijs van Ministerie van OWC www.werkeninhetonderwijs.nl  
    
Onderwijsarbeidsmarkt van SBO www.onderwijsarbeidsmarkt.nl  

 


