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Lerarenopleiding HVO en Levensbeschouwing (HL)
hbo-master
voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs

Identiteitsvorming

In Humanistisch Vormingsonderwijs
en Levensbeschouwing (HL) staat de
identiteitsvorming van de leerling/student centraal. De inhoud van de leerstof
en de thema’s zijn naar onderwerp en
vormgeving hierop gericht. Levensvragen en levensterreinen waarop deze
vragen zich voordoen, vormen inhoudelijk de basis van HVO en Levenbeschouwing.

“Wat geef ik de leerlingen mee? Creatief leren denken, eigen keuzes maken
maar vooral ook kritisch leren nadenken. Als ik dat kan bereiken, ben ik al
heel tevreden.”
Onder zoek en dialoog

De vormgeving van het vak HVO
en Levensbeschouwing is gericht op
gezamenlijk onderzoek en dialoog,
waardoor verschillende invalshoeken
bespreekbaar en toetsbaar worden
aan uitgangspunten als mensenrechten
en de vertalingen daarvan naar een
humane samenleving. Voortdurend
worden leerlingen/studenten hierbij
uitgedaagd om te reflecteren op eigen
standpunten en gedragswijzen.

“Ik hoop dat mijn leerlingen van mij
leren om op een open manier in de
wereld te staan. Dat ze leren kijken
door meer brillen dan alleen door de
bril die ze toevallig op hebben. Dat ze
beseffen dat ze op een bepaalde manier
naar de werkelijkheid kijken en dat
anderen daar op een andere manier
naar kijken.”

Opleiding

HVO beoogt wereld- en levensbeschouwelijke vorming vanuit een expliciet
humanistische levensvisie, waarin het
zelfbeschikkingsrecht (mensen zijn autonome, vrije wezens) en betrokkenheid
op de ander en de samenleving als
geheel belangrijke uitgangspunten zijn.
Levensbeschouwing heeft mede een
impliciet humanistisch karakter omdat
de zin-zoekende en zin-vragende leerling/student in een pluriforme context
als vertrekpunt genomen wordt.

Inhoud

“De H (van humanisme) als inspiratiebron, van waaruit ik leerlingen
probeer te begeleiden in hun ontwikkeling tot zelfstandige, zelfbewuste
mensen. Of die H in hun leven ook een
rol zal gaan spelen, is een keuze die ze
zelf mogen maken.”

In de lerarenopleiding HL hbo-master
specialiseer je je in het ontwerpen en
uitvoeren van onderwijs dat gericht is op
de identiteitsontwikkeling van jongeren en
jong-volwassenen, met speciale aandacht
voor ethische vraagstukken, levensbeschouwelijke ontwikkeling, kritisch-democratisch
burgerschap en beroepsidentiteit.

De opleiding kent de volgende modules:
• Humanistiek, levensbeschouwing en
ethiek.
• Identiteitsontwikkeling en educatie.
• Morele educatie en burgerschapsvorming.
• Praktische didactische vaardigheden.
• Door de praktijk gestuurd.
• Praktijkonderzoek.
Tijdens de stage in het tweede jaar geef
je zelfstandig les met begeleiding vanuit
de opleiding.

Opleidingsduur

De opleiding duurt twee jaar in deeltijd,
inclusief stage. Hierna kun je het hbomasterdiploma behalen, waarmee je
HVO en Levensbeschouwing (of ethiek)
mag verzorgen in de bovenbouw van het
voortgezet onderwijs.

Studiebelasting

De studiebelasting bedraagt in totaal
60 EC’s. Dit betekent in de praktijk in
het eerste jaar 160 contacturen en 680
zelfstudie-uren; in het tweede jaar 120
contacturen en 720 zelfstudie-uren.

Toelatingseisen

De toelatingseisen voor deze opleiding
zijn een hbo/wo-bachelor- of masterdiploma in sociale wetenschappen of
geesteswetenschappen, een bachelordiploma Humanistiek of het bachelordiploma leraar HL. Als hier niet aan wordt
voldaan, kan een colloquium doctum
afgelegd worden. Voorafgaand aan
toelating vindt een oriënterend gesprek
met de studiecoördinator plaats.

Beroepsperspectieven

Het vak Levensbeschouwing in de
tweede fase van het voortgezet onderwijs valt onder verantwoordelijkheid van
de school. Met het verzorgen van dit
vak ben je in dienst van de betreffende
onderwijsinstelling. Als leraar HVO en
Levensbeschouwing kun je ook terecht
bij de vakken Godsdienst, Filosofie en
Ethiek.

“Het belangrijkste wat het onderwijs inhoudt, is leren om mens te zijn.”
(Fernando Savater)

