Aniek Sillekens,
deed de minor Ingenieur én Docent
“Ik had altijd al belangstelling voor het onderwijs. Toen ik ging studeren heb ik
ook de pabo overwogen maar koos uiteindelijk voor een meer technische opleiding. Bewegingstechnologie, een combinatie van werken met mensen en techniek.

Ingenieur én Docent
MINOR

Maar de behoefte om kennis over te brengen bleef en deze minor was een goede
kans om uit te vinden of ik toch niet liever voor de klas wilde.
Tijdens de minor ging ik stage lopen bij het Hofstad Mavo Havo in Den Haag. In
het begin zat ik achter in de klas, maar al heel snel ging ik leerlingen helpen en
dingen uitleggen. Een toptijd!
Nadat ik de studie Bewegingstechnologie had afgerond ben ik meteen begonnen
met de deeltijd lerarenopleiding wiskunde, tweedejaars. En nu werk ik met veel
plezier drie dagen per week bij diezelfde school als wiskundedocent. Daarnaast
ben ik ook mentor van een brugklas.
Het leukste aan mijn werk als docent? Kinderen motiveren iets nieuws te leren.
Het geeft me ook voldoening om iets op verschillende manieren uit te leggen, net
zo lang tot ze het allemaal snappen! ”

Meld je aan!
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de docenten van
Ingenieur en Docent (ingendocent@hhs.nl).

Minor
Blok 1, 2 of 3
15 studiepunten

haagsehogeschool.nl

Voor wie?
Deze minor is in eerste instantie bedoeld voor iedere techniek- en ICTstudent die zijn propedeuse op zak
heeft en die wel eens wil ervaren wat
het is om vóór de klas te staan. Inmiddels melden zich ook studenten van
andere opleidingen aan: CMV, V&D,
PABO en Ondernemerschap & Retail
Management.

Ingenieur én Docent
Je kunt het je misschien nog herin-

neren, dat moment dat je enthousiast
raakte voor exacte vakken? Dat je

wist ‘Daar wil ik meer over weten’?
Misschien had jouw docent op de

middelbare school daar een rol in?

Heeft hij/zij jou in aanraking gebracht
met het vak? Je geïnspireerd om een
technische opleiding te gaan doen?
Zou jij ook zo iemand willen zijn?

Iemand die jonge mensen het beste
uit zichzelf wil laten halen? Ooit

gedacht aan het vak van docent? Als
je hier enthousiast van wordt is deze
minor misschien wel wat voor jou.

Een diverse groep dus met allemaal
hetzelfde doel; onderzoeken of het vak
‘docent’ iets voor ze is. Maar, deelname
is niet vrijblijvend, we hanteren een
‘strenge’ intake want motivatie is belangrijk. Maar zijn je plannen om docent
te worden al serieus? Dan is het goed
om te weten dat deze minor een opstap
is naar een opleiding tot bevoegd
docent. (lees meer bij ‘Verder in het
onderwijs’).

Inhoud
In deze minor van tien weken loop je
drie dagen per week stage op een
school in de Haagse regio. In overleg
met de school bepaal je hoe je deze
dagen gaat invullen. Je maakt bijvoorbeeld een keuze bij welk schoolvak je
betrokken wilt zijn. Je taken kunnen
bestaan uit het voorbereiden en uitvoeren van de lessen. Je werkt bijvoorbeeld mee bij het ontwerpen van lessen, het begeleiden van leerlingen, je
assisteert bij buitenschoolse activiteiten zoals excursies.

Verder in het onderwijs?
Elke week is er een studiedag op De
Haagse Hogeschool met onder andere
aandacht voor didactiek, puberbrein
en non-verbale communicatie. Tijdens
je stage word je intensief begeleid
en gecoacht door een docent van je
stageschool en door een docent van
De Haagse Hogeschool. Zo haal je het
maximale uit je minor!

Vaardigheden die je
verder helpen in je loopbaan
De minor is in de eerste plaats een kennismaking met het onderwijs. Maar de
vaardigheden die je leert, zijn in elke
werksituatie nuttig. Je ontwikkelt je
creativiteit, je leert beter werken in
teamverband en vergroot je communicatieve vaardigheden. Er wordt aandacht besteed aan het ontwikkelen
van je:
• communicatieve en sociale
vaardigheden
• luister- en gespreksvaardigheden
• vaardigheden op het gebied van
coachen en (bege)leiden
• didactische vaardigheden en
• (oriëntatie op) docentvaardigheden
Deze vaardigheden zijn een waardevolle
aanvulling op je vakinhoudelijke kennis
als ingenieur.

Bevalt het voor de klas staan? Of blijkt
het zelfs je roeping? De minor vergemakkelijkt de doorstroom naar een
eerste- of tweedegraads onderwijsbevoegdheid na afronding van je hbo
opleiding. Haal je die onderwijsbevoegdheid dan ben je dus dubbel
gekwalificeerd: als ingenieur én als
bevoegd docent!
Om dit nog makkelijker te maken,
bieden we ook nog een vervolgminor
aan (15 SP) waarvoor je toegelaten kunt
worden als je minor 1 met een positief
advies hebt afgesloten. Minorfase 2
duurt ook 10 weken en daarbij volg je
een dag(deel) per week vakdidactieklessen aan een lerarenopleiding en
besteed je extra aandacht aan de rol
van de docent als mentor. Je loopt
minimaal drie dagen per week stage.

