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Vooraf 
 
Als leraar heb je talent, kennis en vaardigheid nodig om goed te kunnen functioneren. Met talent 
word je geboren, maar kennis en vaardigheden kun je leren. De Lerarenopleiding van de 
Rijksuniversiteit Groningen hecht vooral aan het opleiden van goede vakdocenten. Daarom staat 
vakdidactiek centraal in onze opleiding. 
 
Aan het begin van de opleiding krijg je in een oriënterende fase de ruimte om te ontdekken of het 
leraarschap past bij jouw talenten en eigenschappen. Je wordt in deze fase tevens voorbereid op 
het zelfstandig lesgeven aan eigen klassen. 

Na de oriënterende fase start de funderende fase. Daar leer je hoe leerlingen jouw vak leren, wat 
ze daar moeilijk aan vinden en hoe je daar rekening mee kunt houden. Ook leer je in deze fase 
vaardigheden die elke leraar nodig heeft om voor leerlingen een veilig en stimulerend 
onderwijsleerklimaat te creëren, een goed klasmanagement te voeren en om duidelijk en 
gestructureerd uit te leggen.  

Wanneer je deze vaardigheden beheerst, ga je de verdiepende fase in: je ontwikkelt een eigen visie 
op de pedagogische en maatschappelijke functie van je vak en verdiept je in de maatschappelijke 
en wetenschappelijke ontwikkelingen op het vakgebied. We stellen je in de gelegenheid om meer 
te gaan experimenteren met werkvormen en met leermiddelen die je zelf hebt ontwikkeld. Je gaat 
je meer complexe vaardigheden eigen maken, zoals het activeren van leerlingen, het leerlingen 
leren hoe ze iets moeten leren en het adequaat inspelen op verschillen tussen leerlingen. Je zult 
ontdekken dat je bepaalde voorkeuren hebt voor de wijze waarop je les geeft en je ontwikkelt een 
eigen stijl van lesgeven.  

Als je de hele opleiding hebt doorlopen, is het voortgezet onderwijs een talentvolle en vooral ook 
bekwame eerstegraadsvakdocent rijker.  
 
Ik wens je veel succes met je opleiding in dit wondermooie beroep!  
 
 

 
 

prof.dr. Wim van de Grift, directeur Lerarenopleiding  
  
 
 
  



 

 

Over deze studiegids 

In deze studiegids vind je informatie over de opzet, organisatie en uitvoering van het onderwijs 
van het lerarenopleidingstraject van de educatieve eerstegraadsopleidingen van de RUG. Deze 
inleiding beschrijft de voornaamste doelgroep van deze studiegids en geeft uitleg van de termen 
die we hanteren.  
 
De educatieve opleidingen van de RUG zijn opgenomen in het onderwijsaanbod van zes 
faculteiten. Voor het beroepsvoorbereidende deel (het lerarenopleidingstraject) kun je terecht bij 
de Lerarenopleiding van de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. Voor jou als 
student betekent dit dat je voor toelating tot de opleiding, vakinhoudelijke (bij)scholing en de 
uiteindelijke buluitreiking bij je eigen faculteit terechtkunt. Voor je rechten en plichten als 
student geldt de informatie in deze studiegids als aanvulling op wat je al in je facultaire studiegids 
aantreft. Vanzelfsprekend gelden ook je rechten en plichten onverkort als RUG-student.  
 
De studiegids is in de eerste plaats bedoeld voor studenten die bij de RUG zijn ingeschreven voor 
een educatieve master. De RUG biedt deze opleidingen aan in drie varianten:  

 voor de alfa- en gammavakken is er een tweejarige Master Opleiding tot leraar voortgezet 
onderwijs van de eerstegraad in [schoolvak], waarin de lerarenopleiding gecombineerd is 
met een vakmaster 

 voor de bètavakken is er een tweejarige Master Educatie en Communicatie in de Wiskunde 
en Natuurwetenschappen (richting Educatie), waarin de lerarenopleiding eveneens 
gecombineerd is met een vakmaster 

 voor 15 van de alfa-, bèta- en gammavakken is er de eenjarige postmaster Master Leraar 
Voorbereidend Hoger Onderwijs in [schoolvak] die uitsluitend bestaat uit de 
lerarenopleiding.  

 
Studenten van alle drie de varianten volgen gezamenlijk onderwijs bij de Lerarenopleiding en volgen 
dezelfde opleidingsonderdelen, zij het soms in varianten en op verschillende momenten. Alle 
hierboven genoemde opleidingsvarianten leiden tot een mastertitel en een eerstegraadsbevoegdheid 
in een schoolvak binnen het voortgezet onderwijs. De eerste en tweede variant duiden we in deze 
gids aan met de term Educatieve Master, de derde met Master LVHO.  
 
In alle trajecten nemen de onderdelen Masterstage 2 en Masterstage 3 een belangrijke plaats in. 
Dat zijn de stages waarbij je zelfstandig lesgeeft, in principe op dezelfde school voor voortgezet 
onderwijs. Afhankelijk van factoren als het aanbod aan stageplaatsen en de keuze van je 
opleidingstraject, kan de stage verschillende vormen aannemen (zie 2.3). Het meest in het oog 
springt daarbij het onderscheid ‘betaald’ of ‘onbetaald’. Betaalde stages zijn lio-stages.  
Ongeacht het type stage dat je als student loopt, gebruiken wij in de communicatie over de 
opleiding steeds de term lio: leraar in opleiding.  
 
Omwille van de leesbaarheid hanteren we in deze gids de mannelijke persoonsvorm. Waar deze 
staat, dien je vanzelfsprekend hij/zij te lezen. Waar sprake is van ‘lesuren’ bedoelen we lessen met 
een omvang van 50 minuten. 
 
 

Groningen, juli 2013  
 



 

 

1 Profiel van de Lerarenopleiding 

 

1.1 Zwaartepunten 
 

De Lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen leidt academici op tot leraar voor het 
voortgezet onderwijs. Wij beschouwen het als een voorrecht om talentvolle mensen een 
stimulerende omgeving te kunnen bieden waarin zij zich bekwamen in het vak en ambacht van de 
leraar. In deze paragraaf besteden we aandacht aan de zwaartepunten van het onderwijs. 
 

1.1.1 Beroepsvaardigheden 
In onze opleiding sta jij als student en aanstaande leraar centraal. Ervaren en toegewijde 
opleiders van universiteit en van scholen voor voortgezet onderwijs begeleiden je intensief bij het 
ontwikkelen van beroepsvaardigheden. Dat zijn vaardigheden zoals het scheppen van een veilige, 
stimulerende omgeving voor je leerlingen, waar zij vakkennis kunnen verwerven en verwerken. 
Een andere belangrijke beroepsvaardigheid is dat je efficiënte lessen organiseert en heldere, 
gestructureerde instructie geeft. In een gevorderd stadium ben je in staat intensieve en 
activerende lessen te geven, waarbij je aandacht besteedt aan de verschillen tussen leerlingen. 
Ook ben je als gevorderde leraar in staat je leerlingen leerstrategieën aan te leren.  
 

1.1.2  Onderzoekvaardigheden 
Het curriculum van de lerarenopleiding sluit nauw aan bij je ontwikkeling van 
beroepsvaardigheden en is gebaseerd op empirisch onderzoek naar ‘wat werkt in het onderwijs’. 
Vakdidactiek en leren lesgeven vormen de kern. Je gaat ook zelf onderzoekmatig aan de slag, 
zodat je bijvoorbeeld onderbouwde verbetervoorstellen kunt doen voor de onderwijspraktijk. Er 
zijn verschillende soorten van wetenschappelijk onderzoek mogelijk, zoals een uitgebreide 
literatuurstudie/meta-analyse, empirisch onderzoek of experimenteel/ontwerpgericht onderzoek. 
Ook kun je participeren in vakdidactisch of onderwijskundig onderzoek van de Lerarenopleiding. 
 

1.1.3  Fysieke aspecten van het leraarschap 
Naast een gedegen vakdidactische, onderwijskundige en onderzoekmatige scholing besteden wij 
veel aandacht aan bijzondere fysieke aspecten van het lesgeven. Zo kun je ervoor kiezen deel te 
nemen aan de module Toneelspelen in de klas. Je leert daarin hoe je je lichaamshouding kunt 
gebruiken om effectief leiding te geven aan de klas. Omdat ook de stem een belangrijk instrument 
is voor de leraar, hebben we Logopedische screening en scholing opgenomen in het 
onderwijsprogramma.  
  

1.1.4  Internationalisering 
Voor leraren in opleiding die internationale ervaring willen opdoen is JoMiTE ontwikkeld: 
studenten in een moderne vreemde taal of bètavak kunnen een deel van de opleiding volgen bij 
Europese partneruniversiteiten. Dit stelt je in staat andere onderwijssystemen te leren kennen, je 
culturele bewustzijn te vergroten en je (interculturele) sociale vaardigheden te verbeteren. 
 
 

1.2 Kwaliteitszorg 
 

Wij hechten veel belang aan de kwaliteit van het opleidingsprogramma. Daarom wordt dit 
uitvoerig en systematisch geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Dit gebeurt op verschillende 
niveaus, door evaluaties bij de verantwoordelijke studenten, docenten en vo-scholen. Centraal in 
de cyclus staat de evaluatie na afloop van een studieonderdeel. Ook vragen we je eens per jaar om 



 

 

een algemene vragenlijst in te vullen die de hele opleiding evalueert. De resultaten van de 
evaluaties worden onder meer besproken in de opleidingscommissie (zie 4.10.1). De volledige 
evaluatiesystematiek wordt beschreven in het Kwaliteitszorgprotocol Lerarenopleiding RUG 2013-
2014 dat ter inzage ligt bij de studentenadministratie. 
 
 

1.3 Deelname aan onderzoeksactiviteiten  
 
Je neemt deel aan een academische lerarenopleiding waar wetenschappelijk onderzoek 
plaatsvindt, onder andere naar de motivatie van aanstaande leraren, de ontwikkeling van 
pedagogisch didactisch handelen en de effecten van verschillende opleidingsvarianten. 
 
Concrete tijdsinvestering tijdens het Werken-lerentraject 
Deelname aan alle dataverzamelingen neemt zo’n vijf uur in beslag per collegejaar. Naast vak-
evaluaties (zie 1.2) vragen we je om tweemaal een motivatievragenlijst in te vullen. Voor een 
onderzoek naar de effecten van de opleiding op het handelen van (beginnende) docenten vragen 
we je om zesmaal een vragenlijst in te vullen en twee van je lessen te laten observeren door een 
van onze onderzoekers. Voor een landelijk onderzoek zal je deelname gevraagd worden aan de 
Nationale Studenten Enquête (NSE), waar wij overigens een verkorte versie van aanbieden. 

 

1.4 Opbouw en fasering  
 

De universitaire Lerarenopleiding is gefaseerd opgebouwd van oriënterend/voorbereidend via 
funderend naar verdiepend. Bij de fasering is uitgegaan van wat in grote lijnen bekend is uit 
onderzoek naar de wijze waarop aanstaande leraren leren en zich ontwikkelen.  
 
De oriënterende/voorbereidende fase stelt je in staat - door Masterstage 1 - je te oriënteren op het 
beroep, de leerlingen en het onderwijs. Deze stage is voorbereidend op Masterstage 2 waar je in 
principe eigen verantwoordelijkheid krijgt voor het onderwijs aan een aantal eigen klassen. Aan 
het eind van de stage wordt vastgesteld in welke mate je daartoe in staat bent.  
Parallel aan deze stage volg je de Basiscursus Master Lerarenopleiding (voortaan BCL). Dit 
onderdeel is een inleiding in de basale kennis en vaardigheden van classroom management, het 
structureren van een les en het verzorgen van (directe) instructie en ‘standaardonderwijs’. 
 
In de funderende fase leer je de belangrijkste ambachtelijke beginselen van het lesgeven in het 
vak, maar ook om je (vakdidactisch) handelen theoretisch te onderbouwen.  
 
In de verdiepende fase werk je aan de ontwikkeling van een visie op de inhoud en didactiek van je 
vak. Dat gebeurt tijdens bijeenkomsten met vakgenoten op het instituut, in je lessen op school 
laat je zien hoe die visie in de praktijk tot uiting komt. Zo word je in de gelegenheid gesteld om 
meer te gaan experimenteren met leermiddelen en/of werkvormen die je zelf hebt ontwikkeld. 
Daarbij maak je gebruik van de kennis die je hebt opgedaan bij de onderdelen Vakdidactiek 1 en 
Vakdidactiek 2. 
  



 

 

 

Het opleidingstraject van 60 EC omvat de volgende vakken en is als volgt opgebouwd: 
 
 

Vak Fase EC ProgRESS Zie 
BCL Oriënterend / 

Voorbereidend 
05 ULOM1005 5.1 

 
 
Masterstage 1  

 
Oriënterend / 
Voorbereidend 

 
05 

 
ULOM1105[afk.vak]1 

 
5.2 

 
 
Werken-lerentraject  

    

Masterstage 2  Funderend  15 ULOM1215[afk.vak] 5.3 
 
 
Vakdidactiek 1  

 
 
Funderend 

 
 
05 

 
 
ULOM1305[afk.vak] 

 
 
5.4 

 
 
Vakdidactiek 2 

 
 
Funderend/Verdiepend 

 
 
05 

 
 
ULOM1405[afk.vak] 

 
 
5.5 

     
 
Onderwijskunde VO 

 
Funderend/Verdiepend 

 
05 

 
ULOM1505 

 
5.6 
 

 
Masterstage 3  

 
Verdiepend 

 
10 

 
ULOM1610[afk.vak] 

 
5.7 

 
 
Onderzoek Master  
Lerarenopleiding 

 
 
Verdiepend 

 
 
10 

 
 
ULOM1710 

 
 
5.8 

     
     
     

— 
1 Let op: elk schoolvak heeft zijn eigen ProgRESScode als het gaat om stages 1, 2 en 3, en vakdidactiek 1 en 2.  

 



 

 

2 Opleidingsmogelijkheden 

De RUG biedt opleidingen tot eerstegraadsleraar aan in twee varianten: één die de 
lerarenopleiding combineert met een vakmaster bij de faculteit (de Educatieve Master) en één die 
uitsluitend bestaat uit de lerarenopleiding (de Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs, 
kortweg Master LVHO). Wie reeds over relevante ervaring in het voortgezet onderwijs beschikt of 
de opleiding in deeltijd wil doen, kan een opleidingstraject op maat kiezen. In dit hoofdstuk 
worden de opleidingsvarianten toegelicht. 
 

2.1 Educatieve Master 
 
De RUG biedt Educatieve Masters aan in zeventien schoolvakken. De Educatieve Masters 
omvatten 120 EC en zijn opgenomen in het opleidingsaanbod van zes faculteiten. De 
bacheloropleidingen aan deze faculteiten komen overeen met de schoolvakken in het voortgezet 
onderwijs. 
 
Het onderwijsprogramma van een Educatieve Master bestaat uit een combinatie van een 
vakmaster en de lerarenopleiding. Het vakinhoudelijk onderwijs (60 EC) verzorgt elke faculteit 
afzonderlijk, het gelijknamige educatieve deel (60 EC) volg je bij de Lerarenopleiding. De 
Educatieve Master leidt tot een mastertitel in het schoolvak (MA of MSc - afhankelijk van het 
vakgebied) en geldt als eerstegraadsbevoegdheid. 
 
 

2.1.1  Opleidingsaanbod  
 
Code Master Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van   Faculteit 

 de eerste graad in… 
      
60204  Aardrijkskunde       FRW 
60631  Duitse Taal en Cultuur      FdL 
60651  Economie en Bedrijfswetenschappen    FEB 
60632  Engelse Taal en Cultuur      FdL 
60238  Filosofie        FW 
60633  Franse Taal en Cultuur      FdL 
60634  Friese Taal en Cultuur      FdL 
60635  Geschiedenis        FdL 
60636  Griekse en Latijnse Taal en Cultuur    FdL 
60243  Maatschappijleer       GMW 
60637  Nederlandse Taal en Cultuur     FdL 
60320  Spaanse Taal en Cultuur      FdL 
 
  
Code  Master  Educatie en Communicatie in de Wiskunde en   Faculteit 

  Natuurwetenschappen in…  
    

60614  Biologie        FWN 
60614  Informatica        FWN 
60614  Natuurkunde       FWN 
60614  Scheikunde        FWN 
60614  Wiskunde        FWN 



 

 

 
2.1.2  Toelating en inschrijving 

 
Toelating: faculteit 
De Educatieve Masters zijn opgenomen in het facultaire onderwijsaanbod. Neem contact op met 
je studieadviseur om te vragen of je vanuit jouw bacheloropleiding direct kunt instromen in de 
Educatieve Master van je keuze, of dat je een toelatingsbewijs moet aanvragen.  
 
› Studieadviseurs en hun contactgegevens vind je op: www.rug.nl/education/lerarenopleiding  
 
Inschrijving: Studielink 
Kun je direct instromen vanuit jouw bacheloropleiding of heb je het toelatingsbewijs verkregen, 
dan kun je je via Studielink inschrijven voor de masteropleiding van je keuze. Ook voor het 
tweede masterjaar moet je je (her)inschrijven via Studielink.  
 
› Kijk voor de inschrijfprocedures op: www.rug.nl/studenten/inuitschrijving/inschrijven/master 
 

2.1.3  Studieprogramma Educatieve Master 
Hieronder vind je het studieprogramma van de Educatieve Masters per 1 september 2013 
       

 
 

2.1.4  Start en aanmelding  
 
Vakmaster 
Je begint de Educatieve Master met vakken uit je vakmaster. De momenten waarop je daarmee 
kunt starten verschillen per faculteit en opleiding. Raadpleeg voor details de facultaire studiegids 
of je studieadviseur. Inschrijven voor vakken op de manier die voor jouw faculteit gebruikelijk is.  
 
BCL en Masterstage 1  
De BCL en Masterstage 1 van de Educatieve Master worden uitsluitend aangeboden in het tweede 
semester, dus in de periode februari-juli. Je kunt je tot 1 februari inschrijven via ProgRESSwww, 
vakcodes ULOM1005 en ULOM1105[+afk.vak].  
Let erop dat je je inschrijft voor de juiste stage met de code passend bij je schoolvak.  
 
Werken-lerentraject 
Het Werken-lerentraject kent voor studenten Educatieve Master twee startmomenten: na de 
zomer en na de kerst.  
 

Periode 1A Periode 1B Periode 2A Periode 2B

Onderwijskunde VO (5 )

Masterstage 3 (10 )

Onderzoek Master Lerarenopleiding (10 )

Vakmaster Faculteit (0 of 5) Vakmaster Faculteit (5 of 10)
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Vakdidactiek 1 (5 )

Basiscursus Lerarenopleiding (BCL, 5 )

Masterstage 2 (15 )

Vakdidactiek 2 (5 )

Vakmaster Faculteit (30 )

Semester 1 Semester 2

J
a

a
r
 1

Vakmaster Faculteit (20 )

Masterstage 1 (5 )



 

 

A. septemberinstroom 
Bij het eerste startmoment valt de stage samen met het schooljaar voor middelbare scholen in de 
regio noord, dat is op 26 augustus. Vraag tijdig een stageplaats aan bij de Lerarenopleiding. Dit kan 
digitaal tot 15 mei 2014 via www.rug.nl/education/lerarenopleiding 
 
Wij willen er met nadruk op wijzen dat een betaalde stage geen vanzelfsprekendheid meer is, 
vanwege een beperkter aanbod uit het onderwijsveld en de grote vraag door opleidingen.  
Zie ook 2.4.1.  
 
Het Werken-lerentraject en de eenjarige postmasteropleiding (LVHO) beginnen met een verplichte 
Introductiedag op 21 augustus 2013. 
 
B. februari instroom 
Mocht je het qua studieplanning niet redden, dan kun je ook in het tweede semester met het 
Werken-lerentraject beginnen. Hoewel je pas college hebt in februari, is de kans groot dat je stage 
al direct na de kerstvakantie begint. Dat is voor scholen een handiger moment om een nieuwe 
docent voor de klas te zetten.  
 
De introductiedag van het Werken-lerentraject voor februari-instromers is in december. Je dient 
tijdig een stageplaats aan te vragen bij de Lerarenopleiding. Houd er rekening mee dat het in deze 
periode aanmerkelijk moeilijker is om (betaalde) stageplaatsen te vinden. Een stageplaats kun je 
tot 1 december digitaal aanvragen via www.rug.nl/education/lerarenopleiding 
 
Je dient je na aanmelding voor het Werken-lerentraject tevens via ProgRESSwww in te schrijven 
voor de verschillende vakken van de opleiding  
 
› Meer informatie en digitale formulieren vind je op www.rug.nl/education/lerarenopleiding 
 

2.1.5 Educatieve Master na schakelprogramma hbo > wo 
 
Wie een hbo-lerarenopleiding heeft gevolgd en (dus) tweedegraadsbevoegd is, kan via een hbo > 
wo-schakelprogramma voor een wo-bachelordiploma in de richting van een schoolvak toegang 
krijgen tot de Educatieve Master. Het traject na het schakelprogramma bestaat uit nog minimaal 
90 EC (ca. 1,5 jaar voltijdstudie) en leidt tot een universitaire mastertitel en de eerstegraads-
bevoegdheid in het betreffende schoolvak.  
Overige hbo’ers volgen het reguliere traject: eerst een wo-bachelor halen via een schakeltraject en 
vervolgens de Educatieve Master. Het traject na het schakelprogramma bestaat uit 120 EC.  
 
› Voor meer informatie over de schakelprogramma’s verwijzen we naar de opleidingsinformatie 

van de verschillende faculteiten op www.rug.nl.  
› Inschrijving voor de Educatieve Master na een schakelprogramma gaat op de manier die in 2.1.2 

is beschreven. Check altijd bij je studieadviseur of de door jou geplande route inderdaad kan 
leiden tot het behalen van de eerstegraadsbevoegdheid.  

 
 

2.2 Master LVHO 
 
De RUG biedt eenjarige postmasters tot eerstegraadsleraar aan in vijftien schoolvakken. Voor de 
opleiding wordt de term Master LVHO gebruikt (voluit: Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs). 
De Masters LVHO van de RUG (60) zijn opgenomen in het opleidingsaanbod van vijf faculteiten. 
Ze sluiten aan op hun bachelor- plus masteropleidingen in de richting van een schoolvak. 



 

 

Het onderwijsprogramma van een Master LVHO bestaat uitsluitend uit de lerarenopleiding. De 
Master LVHO leidt tot een mastertitel in het schoolvak (MA of MSc, afhankelijk van het 
vakgebied) en geldt als eerstegraadsbevoegdheid. Het volledige onderwijsprogramma wordt 
verzorgd door de Lerarenopleiding. De opleiding kan in voltijd en in deeltijd worden gevolgd. 
 

2.2.1  Opleidingsaanbod  
 

Code  Master  Leraar Voorbereidend     Faculteit 
    Hoger Onderwijs in…     

 
68500   Aardrijkskunde     FRW 
68501   Algemene Economie    FEB 
68502   Biologie      FWN 
68503   Duits       FdL 
68504   Engels      FdL 
68506   Geschiedenis en Staatsinrichting   FdL 
68509   Maatschappijleer     FGMW 
68511   Natuurkunde     FWN 
68512   Nederlands      FdL 
68513   Scheikunde      FWN 
68516   Wiskunde      FWN 
68517   Frans       FdL 
68518   Management en Organisatie   FEB 
68519   Grieks, Latijn en KCV    FdL 
68527   Fries       FdL 

 
 
 

2.2.2  Toelating en inschrijving 
 
Toelating: faculteit 
De Masters LVHO zijn opgenomen in het onderwijsaanbod van vijf faculteiten die tevens 
verantwoordelijk zijn voor de toelating. Neem tijdig (bij voorkeur voor 1 mei) contact op met je 
studieadviseur om te informeren of je met jouw vooropleiding direct toelaatbaar bent of een 
toelatingsprocedure moet starten.  
 
› Een overzicht van studieadviseurs vind je op www.rug.nl/education/lerarenopleiding 
 
Inschrijven voor de opleiding: Studielink 
Heb je groen licht gekregen van de examen- en/of toelatingscommissie van je faculteit, dan kun je 
je via Studielink inschrijven voor de masteropleiding van je keuze. Let op: je moet je al voor 15 
mei bij de Lerarenopleiding aanmelden via het webformulier (zie 2.2.4). 
 
› Inschrijfprocedures via Studielink: www.rug.nl/studenten/inuitschrijving/inschrijven/master  
 
  



 

 

 

2.2.3 Studieprogramma  
 

 
 
 

2.2.4  Start- en aanmeldmomenten 
 
Stageplaats aanvragen 
In de Master LVHO loop je een schooljaar lang stage op een middelbare school. Een stageplaats 
kun je digitaal aanvragen voor 15 mei via www.rug.nl/education/lerarenopleiding. De 
stageplaatsen zijn onbetaald. Je begint met Masterstage 1 waarna je, als alles goed gaat, na de 
herfstvakantie zelfstandig de verantwoordelijkheid krijgt voor eigen klassen. Omdat de periode 
van zelfstandig voor de klas staan minder dan 10 maanden aaneengesloten is, kom je niet in 
aanmerking voor een betaalde lio-plek.  
 
Indien je de BCL (5 EC) en Masterstage 1 (5 EC) of de ‘oude’ Basiscursus Lerarenopleiding (10 
EC) hebt gevolgd voor aanvang van de Master LVHO, wordt wel een betaalde lio-plaats voor je 
gezocht. Je krijgt dan vanaf het begin van het schooljaar de verantwoordelijkheid voor eigen 
klassen. Over deze mogelijkheid lees je in 2.2.5.  
De Lerarenopleiding kan een betaalde lio-plaats echter niet garanderen. 
 
 
BCL en Masterstage 1  
De BCL in het traject van de Master LVHO start al in de week voordat het schooljaar voor 
middelbare scholen begint in de regio noord. Op 21 augustus vindt de (verplichte!) Introductie-
dag plaats, met onder meer informatie over je roosters en stages. De BCL duurt tot aan de 
herfstvakantie. Vanaf het begin van het schooljaar doe je Masterstage 1, in principe tot aan de 
herfstvakantie. Deze stage is minder intensief van karakter (je staat niet zelfstandig voor de klas, 
geeft zo’n 20 lessen).  
 
Rond de herfstvakantie wordt beoordeeld of je zelfstandig de verantwoordelijkheid over eigen 
klassen aankunt en sluit je het onderdeel Masterstage 1 af. Nu volgt het Werken-Lerentraject (zie 
de toelichting hieronder).  
 
Werken-lerentraject 
Formeel ben je pas toegelaten tot het Werken-lerentraject als je met goed gevolg de BCL en 
Masterstage 1 hebt afgerond. Dat is op zijn vroegst na de herfstvakantie. Om studievertraging te 
voorkomen krijg je echter wel toegang tot de colleges van het Werken-leren traject. Je volgt in de 
beginfase naast de colleges van de Basiscursus ook colleges Vakdidactiek 1. 
 
Indien je rond de herfstvakantie de BCL en Masterstage 1 met goed gevolg hebt afgerond, hoef je 
je niet apart aan te melden voor een nieuwe opleidingsplaats binnen het Werken-lerentraject. Je 

Periode 1A Periode 1B Periode 2B 

Masterstage 1 (5 ) 

Basiscursus (BCL 5 ) 

Vakdidactiek 1 (5 ) 

Periode 2A 

Onderzoek Master Lerarenopleiding (10 ) 

Semester 2 

Masterstage 2 (15) 

Onderwijskunde VO (5 ) 

Vakdidactiek 2 (5 ) 

Semester 1 

Masterstage 3 (10 ) 



 

 

vervolgt je stage op de school waar je je Masterstage 1 hebt gelopen (die wordt omgezet in een 
zelfstandige stage).  
 
Let op dat je je bij je eerste aanmelding (voor 15 mei) ook al via ProgRESSwww inschrijft voor de 
verschillende vakken van de lerarenopleiding.  
 
 

2.2.5  BCL voorafgaand aan Master LVHO 
 
Als je kans wilt maken op een betaalde stageplaats in het Werken-lerentraject, kun je ervoor 
kiezen om de BCL en Masterstage 1 te volgen, voorafgaand aan je Master LVHO. Je volgt de 
cursus dan in de periode februari-juli, samen met de studenten van de Educatieve Master.  
 
Je Master LVHO start met de verplichte Introductie op 21 augustus 2013. Op je stageschool begin 
je, als je de BCL en Masterstage 1 met goed gevolg hebt afgerond, direct met zelfstandig lesgeven. 
Je krijgt vrijstelling voor de BCL en Masterstage 1 zodat het traject ‘na de vakantie’ nog uit 50 EC 
bestaat.  
 
Voor inschrijving in de BCL en Masterstage 1 voorafgaand aan de Master LVHO zijn er twee 
mogelijkheden: 
 

1. Je bent masterstudent aan de RUG  
Als je een vakbachelor in de richting van een schoolvak hebt afgerond, en je staat bij de RUG 
ingeschreven voor een masteropleiding in de richting van een schoolvak, dan kun je je tot 1 
februari inschrijven voor de BCL (vakcode ULOM1005) en Masterstage 1 (ULOM1105) via 
ProgRESSwww.  
Let erop dat je je inschrijft voor de juiste stage met de code van jouw schoolvak. 
 
Je inschrijving wordt voorgelegd aan de faculteit om te controleren of je toelaatbaar bent tot 
de lerarenopleiding. Niet in alle gevallen kunnen de 10 EC meetellen voor het behalen van je 
vakmasterdiploma: vraag dit na bij je studieadviseur. De punten tellen wel mee voor de Master 
LVHO: je krijgt 10 EC vrijstelling in het traject ‘na de vakantie’. Vergeet niet dat je je nog wel 
voor de Master LVHO moet inschrijven: dat gaat op de manier zoals beschreven in 2.2.2.  
 
2. Je bent alumnus van een WO-instelling  
Als je in het verleden een bachelor- en masterdiploma (of doctoraal) in de richting van een 
schoolvak hebt behaald, kun je de BCL en Masterstage 1 in de periode voorafgaand aan de 
Master LVHO op contractbasis volgen. De kosten zijn € 500,-  
 
Meld je hiervoor voor 1 februari aan bij de studentenadministratie van de Lerarenopleiding 
(Annemarie Arends, contactgegevens 6.1). Je aanmelding wordt voorgelegd aan de faculteit 
om te controleren of je toelaatbaar bent tot de opleiding. De behaalde punten tellen mee voor 
de Master LVHO: je krijgt 10 EC vrijstelling in het traject ‘na de vakantie’.  
 
Vergeet niet dat je je nog wel voor de Master LVHO moet inschrijven: dat gaat op de manier 
zoals beschreven in 2.2.2.  

  



 

 

2.3 Overzicht Educatieve Master en Master LVHO 
 
Studenten van de Educatieve Master en Master LVHO volgen nagenoeg dezelfde opleidings-
onderdelen en behalen bij afronding van de opleiding een eerstegraadsbevoegdheid. Het grote 
verschil zit in het moment waarop je je vakmaster afrondt en aan de opleiding begint.  
Hieronder zie je de verschillen tussen de opleidingen, kijk ook op de verwantschapstabel:  
 

 www.rug.nl/education/lerarenopleiding/onderwijs/educatievemaster/educatievemastervoorwie  

en  
 www.rug.nl/education/lerarenopleiding/onderwijs/lerarenopleidingalsmasternamaster/masternamastervoorwie 

 

 Educatieve Master  Master LVHO 
Toelatingseis WO Bachelor in de richting van 

een schoolvak  
WO Bachelor- + WO Masterdiploma in 
de richting van een schoolvak 

Diploma MA of MSc in het schoolvak 
(=eerstegraadsbevoegd) 

(Tweede) MA of MSc in het schoolvak 
(=eerstegraadsbevoegd) 

Inhoud opleiding WO vakmaster +Lerarenopleiding Lerarenopleiding 
Studielast 120  60 [1] 
Opbouw opleiding Semester 1 + 2 

› Mastervakken (50 ) 
› BCL (5 ) 
› Masterstage 1 (5 ) 
Semester 3 + 4 
› Werken-lerentraject (50 ) 
› Mastervakken bij faculteit (10)  

Semester 1 + 2 
› BCL (5) 
› Masterstage 1 (5) [2] 
› Werken-lerentraject (50) 

Startmomenten 
Werken-
lerentraject 

› Optie 1: september (+ verplichte 
introductie op 21 augustus 2013) 

› Optie 2: februari (plus 
introductie in december) 

› NB: Masterstage start veelal na 
de kerstvakantie 

› Optie 1: september, indien BCL en 
Masterstage 1 zijn afgerond [3] 

› Optie 2: november, indien BCL en 
Masterstage 1 niet zijn afgerond 

› Optie 3: februari, alleen toegankelijk 
bij afgeronde BCL en Masterstage 1  

Stageplaatsen door  
Lerarenopleiding 

› LIO-stage 
› Onbetaalde stage 

› LIO-stage in geval van optie 1 en 3 
› Onbetaalde stage in geval van optie 2 

Entreevoorwaarden 
Werken-
lerentraject 

› BCL (5 ) 
› Masterstage 1 (5 ) 
› Scriptie/masteronderzoek 

afgerond [4] 

› BCL (5 ) 
› Masterstage 1 (5 ) [5] 

[1] De omvang van de Master LVHO is 60 EC. Je kunt ook voorafgaand aan de Master LVHO de Basiscursus 
Lerarenopleiding volgen, samen met studenten Educatieve Master - zie daarvoor 2.2.5.  
[2] De BCL (5) voor de Master LVHO duurt van de laatste week van de zomervakantie tot de herfstvakantie. 
Daarnaast volg je vakken van het Werken-lerentraject. 
[3] Indien je de BCL (5) en Masterstage 1 (5 ) al hebt gevolgd, begin je de Master LVHO in de laatste week van de 
schoolvakantie met een introductiedag op 21 augustus 2013.  
[4] De voorwaarde ‘scriptie/masteronderzoek afgerond’ geldt niet voor studenten Educatieve Master van FRW, FEB 
en FW (aardrijkskunde, economievakken, filosofie). 
[5] Pas na afronding van BCL (5 ) en Masterstage 1 (5 ) word je formeel toegelaten tot het Werken-lerentraject. Om 
studievertraging te voorkomen krijg je wel vanaf de start van het opleidingsjaar toegang tot de colleges in het 
Werken-lerentraject.  

 
  



 

 

2.4 Stagevormen in het Werken-lerentraject 
 
Het opdoen van praktijkervaring is een belangrijk onderdeel van de opleiding. In het Werken-
lerentraject loop je een jaar lang stage op een school voor voortgezet onderwijs. Afhankelijk van je 
gekozen studieroute en het aanbod aan stageplaatsen kan deze stage verschillende vormen 
aannemen. De belangrijkste drie worden hieronder toegelicht. De stageplaatsing is in handen van 
de Lerarenopleiding in samenwerking met (opleidings)scholen in de noordelijke regio. 
 

2.4.1 Betaalde stage 
De betaalde stageplaats is een wettelijk erkende leerarbeidsplaats, bekend onder de naam lio-
stage. Het betreft een aanstelling van 0,5 fte voor de duur van één schooljaar. Je staat zelfstandig 
voor de klas, geeft wekelijks zes lessen en bent ongeveer drie dagen per week op school. De 
richtlijn die we scholen meegeven voor de omvang van de stage is maximaal zes lessen. Voor het 
behalen van een eerstegraadsbevoegdheid dien je zelfstandig minimaal 120 lessen te geven, 
waarvan minimaal 60 in de bovenbouw. Onderbouwklassen zijn niet verplicht. Je verdient 
ongeveer € 470 netto per maand en behoudt het recht op studiefinanciering en de studenten ov-
chipkaart. Afspraken tussen jou, de school en de opleiding worden in een Leerarbeidsovereen-
komst vastgelegd.  
  

 

Let op! 

Het onderscheid tussen betaalde en onbetaalde stages zoals wij tot dusver hanteerden, is 
inmiddels niet langer houdbaar. Ook het recht op een betaalde stage is niet langer meer 
een vanzelfsprekendheid. De personeelsformatie van scholen en hun financiële positie 
maken het elk jaar lastiger om voldoende betaalde stageplaatsen te creëren.  
 
Ook de aanmeldingen voor de lerarenopleiding zijn van invloed op de vraag.  
 
Wanneer een betaalde stage niet voorhanden is, zoeken wij een onbetaalde stageplaats. 
Mochten er méér (te plaatsen) studenten zijn dan beschikbare stageplaatsen, dan volgt 
loting door de stagecoördinator. 
 

 
De Lerarenopleiding gaat uitsluitend op zoek naar een betaalde stageplaats in het Werken-
lerentraject voor studenten die aan de volgende eisen voldoen: 
› tijdige digitale aanmelding (voor 15 mei of 1 december) 
› afronding van de BCL en Masterstage 1 (zie 5.1) of vrijstelling 
› tijdige afronding vakmasteronderzoek/scriptie (geldt alleen voor Educatieve Masterstudenten 

en niet voor studenten van FRW, FEB en FW).  
 
 

2.4.2  Onbetaalde stage 
Bij de onbetaalde stageplaats zijn de gemaakte afspraken tussen student, school en opleiding 
vastgelegd in een Stageovereenkomst. De stagiair is geen werknemer van de school, wél staat hij 
zelfstandig voor de klas en geeft minimaal drie en maximaal vier lessen per week. Voor het 
behalen van een eerstegraadsbevoegdheid dien je zelfstandig minimaal 120 lessen te geven, 
waarvan minimaal 60 in de bovenbouw. Onderbouwklassen zijn niet verplicht. Het aantal dagen 
varieert dat je per week op een school doorbrengt, maar de urenlast is kleiner dan die van de lio-
stagiair. 
 



 

 

De Lerarenopleiding gaat op zoek naar een onbetaalde stageplaats in het Werken-lerentraject 
voor de volgende categorie (ook hier geldt de eis: tijdige aanmelding voor 15 mei of 1 december): 
› Studenten Master LVHO die de BCL en Masterstage 1 bij aanvang van de Master nog niet 

hebben afgerond  
› Studenten Educatieve Master of Master LVHO die de BCL wel hebben afgerond of vrijstelling 

hebben, maar voor wie geen betaalde stageplaats beschikbaar is. 
 

2.4.3  Eigen aanstelling op school 
Je kunt een bestaande aanstelling op een school laten gelden als opleidingsplaats, mits deze 
voldoet aan de eisen (aard en omvang) van een stageplaats:  
› De aanstelling is op een bekostigde instelling voor voortgezet onderwijs 
› Op de school is een coach beschikbaar die gemiddeld twee begeleidingsuren per week investeert 
› De student kan ten minste 120 zelfstandige lessen per jaar geven, waarvan minimaal 60 in de 

bovenbouw. Onderbouwklassen zijn niet verplicht. 
 
Neem, indien je gebruik wilt maken van deze mogelijkheid, tijdig contact op met Annemarie 
Arends, stageplaatscoördinator (zie 6.1). Vergeet niet dat je je ook in dit geval dient in te schrijven 
als RUG-student voor de Educatieve Master (tweede jaar) of de Master LVHO (zie 2.1.2 of 2.2.2) 
en dat je daarvoor aan de toelatingseisen moet voldoen. 
 
 

2.5 Lerarenopleiding op maat 
 

2.5.1 Master LVHO in deeltijd 
Je kunt de Master LVHO ook in deeltijd volgen, zodat je de opleiding kunt combineren met 
bijvoorbeeld een baan binnen of buiten het onderwijs. In overleg wordt een programma 
samengesteld, waarbij de opleidingsonderdelen op een passende manier worden gespreid. De 
snelheid van studeren kun je in overleg zelf bepalen. Ter indicatie: wie drie werkdagen per week 
beschikbaar is, haalt de eerstegraadsbevoegdheid in ongeveer twee jaar. Houd wel rekening met 
het volgende:  
› Om in aanmerking te komen voor de deeltijdvariant, moet je reeds beschikken over een 

bachelor- plus masterdiploma (of doctoraal) in de richting van het schoolvak 
› Colleges en stageactiviteiten vinden overdag plaats 
› Vaste collegedag is maandag  
› Als deeltijdstudent heb je geen recht op studiefinanciering 
› Het wettelijk deeltijdcollegegeld voor 2013-2014 bedraagt € 1.353 
 
Heb je al een werkplek als docent in het voortgezet onderwijs, dan kun je deze, mits hij voldoet 
aan de opleidingseisen, ook in de deeltijdvariant van de Lerarenopleiding als stageplaats 
gebruiken. Zie daarvoor 2.3.3.  
 
› Kijk voor actuele collegegeldtarieven en de voorwaarden op www.rug.nl/student  
 
 

2.5.2  Zij-instromen in het onderwijs 
Scholen voor voortgezet onderwijs mogen op grond van de Wet op de zij-instroom leraren in 
dienst nemen die nog niet over een onderwijsbevoegdheid beschikken. Ze kunnen daartoe bij de 
Lerarenopleiding een zij-instroomtraject aanvragen bij Paul Holthuis, zij-instroomcoördinator 
(contactgegevens zie 6.1). 
 
› Meer informatie over het zij-instroomtraject: www.leraar.nl van het Ministerie van OCW. 



 

 

 

2.6 Studeren in het buitenland 
 
Als student in een moderne vreemde taal of een bètavak kun je een deel van de opleiding in het 
buitenland doen via JoMiTE. Je volgt dan de helft van de lerarenopleiding bij twee van de acht 
Europese partneruniversiteiten.  
 
Deelname aan dit internationale programma is méér dan alleen leuk en spannend. Je leert andere 
onderwijssystemen kennen, vergroot je culturele bewustzijn en verbetert je (interculturele) 
sociale vaardigheden.  
 
Interesse?  
JoMiTE-coördinator van de Lerarenopleiding is Jan Folkert Deinum (zie 6.1) of kijk eerst op de 
website: www.rug.nl/education/lerarenopleiding/praktische-informatie/internationalisering 
 
 
 
 



 

 

3 Studeren bij de Lerarenopleiding 

In dit hoofdstuk vind je informatie over praktische zaken. De lerarenopleidingen zijn opgenomen 
in het facultaire opleidingsaanbod, wat betekent dat je voor studievoorzieningen zoals de 
bibliotheek of computerwerkplekken ook terecht kunt bij je eigen faculteit. Ook de centrale 
voorzieningen, zoals begeleiding en advies, zijn toegankelijk voor lerarenopleidingsstudenten die 
aan de RUG staan ingeschreven. 
 
› Alle actuele informatie rondom het studeren bij de RUG vind je op www.rug.nl/studenten 
 

3.1 Huisvesting 
De Lerarenopleiding is gevestigd op de Zernike Campus in Gebouw F (Mercator) - dit is een 
zijvleugel van het Duisenberg Gebouw. Adres: Landleven 1, Groningen. Hier vinden de (werk) 
colleges op maandag zoveel mogelijk plaats, ook vind je er de studentenadministratie en een groot 
deel van de docenten en overige medewerkers.  
 

3.1.1   Balie Lerarenopleiding  
De balie op de eerste etage (050-363 2000) is elke werkdag geopend van 9.00 tot 17.00. Je kunt 
er terecht voor onder andere: 
› roosters (op het prikbord links naast de balie) en vragen daarover 
› uitgifte van syllabi/readers (geen pinautomaat) 
 

3.1.2 Studentenadministratie en stageplaatscoördinator 
De studentenadministratie en de stageplaatscoördinator vind je rechts naast de balie, op kamer 
0163. Je kunt hier van maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 16.00 terecht met vragen over de 
organisatie van het onderwijs, zoals: 
› het aanvragen van stageplaatsen  
› informatie over de stageplaatsing 
› gang van zaken rond tentamenuitslagen en opleidingsonderdelen. 
 
› Hoofd studentenadministratie/stageplaatscoördinator is Annemarie Arends (zie 6.1)  
 

Let op:  Met vragen over toelating tot de lerarenopleiding van jouw keuze, afstuderen, 
getuigschriften et cetera kun je terecht bij de facultaire studieadviseur, het facultaire 
onderwijsbureau en/of  de facultaire studentenadministratie.  

 
› Kijk on line voor facultaire onderwijsbureaus en studieadviseurs (RUG of Lerarenopleiding) 
 
 

3.2 Weekrooster en collegedagen 
De verplichte instituutsactiviteiten in het Werken-lerentraject van de eerstegraadsopleidingen 
vinden plaats op maandag. Op dinsdag, woensdag en donderdag vinden lesactiviteiten op school 
plaats. De vrijdag is in principe gereserveerd voor het individueel of in groepsverband werken aan 
de uitvoering van professionaliseringstaken van de lerarenopleiding en eventueel het afronden 
van vakmasteronderdelen (studenten Educatieve Master). 
 
 



 

 

3.3 Roosters en collegeruimtes 
Onderwijs- en zalenroosters worden bekendgemaakt via Nestor. Kijk voor roostergegevens ook op 
het daartoe bestemde prikbord naast de administratie (Landleven 1, eerste verdieping, k. 0163). 
Voor vragen kun je hier ook telefonisch terecht: 050-363 2000.  
  
 

3.4 Gemeenschappelijke activiteiten 2013-2014 
Gedurende het opleidingsjaar vindt naast het reguliere onderwijsprogramma een aantal 
verplichte activiteiten plaats waaraan alle studenten en docenten deelnemen.  
 

3.4.1  Introductie studiejaar 2013-2014 
Het Werken-lerentraject en de Master LVHO wordt voorafgegaan door een – verplichte! – 
Introductiedag op 21 augustus 2013. Dan wordt de informatieve en leerzame aftrap gegeven. Het 
programma staat in het teken van een kennismaking met medestudenten, opleiders en 
begeleiders en er wordt een begin gemaakt met enkele professionaliseringstaken. In december 
2013 vindt een vergelijkbare activiteit plaats voor studenten die in het tweede semester met het 
Werken-lerentraject beginnen. 
 

3.4.2  Landelijke LIO-dag 
In principe op de laatste maandag in maart vindt de Landelijke LIO-dag plaats. Studenten van 
alle eerstegraadslerarenopleidingen komen dan bijeen - per schoolvak of per cluster - om kennis 
op te doen en ervaring uit te wisselen. Nadere informatie ontvang je tijdig van je vakdidacticus.  
 

3.4.3  Jaarafsluiting  
Ter afsluiting van de opleiding organiseert de Lerarenopleiding een middag waarop studenten 
korte presentaties houden over hun onderzoek. Het publiek bestaat uit medestudenten, coaches 
en docenten. 
 
 

3.5 Inschrijven voor opleidingsonderdelen 
Je dient je tijdig aan te melden voor een stageplaats (zie voor deadlines 2.1.4 en 2.2.4), maar 
daarnaast dien je je voor elk vak afzonderlijk in te schrijven via ProgRESSwww. 
 
 

3.6 Inschrijven voor tentamens 
Je dient je voor elk tentamen tijdig in te schrijven via ProgRESSwww, behalve voor de 
stagevakken. Doe je dit niet tijdig dan ben je van deelname uitgesloten. Indien het tentamen 
bestaat uit een schriftelijke opdracht, mag je deze weliswaar inleveren, maar de docent is niet 
verplicht de opdracht ook te beoordelen binnen de vastgestelde termijn van 10 werkdagen. Zie 
voor een instructie voor het intekenen voor tentamens de website. 
 
 

3.7 Studieresultaten 
Wanneer je een opleidingsonderdeel succesvol hebt afgesloten, voert de docent het cijfer in 
ProgRESS in. In de module 'resultaten' van ProgRESSwww vind je een overzicht van de resultaten 
die je tot op dat moment hebt behaald. Dit overzicht is ook inzichtelijk voor je facultaire 
studieadviseur en het facultaire onderwijsbureau dat zorgdraagt voor het opstellen van je 
getuigschrift. 
  



 

 

 

3.8 ICT-voorzieningen 
 

3.8.1  ICT-vaardigheden 
Digitale informatievoorziening neemt een vanzelfsprekende plaats in binnen het onderwijs, zowel 
in de opleiding als op je stageschool. Wij veronderstellen dat dit geen probleem voor je oplevert 
als je aan de Lerarenopleiding begint. Het Centrum voor Informatie Technologie (CIT) van de 
universiteit biedt je cursussen en hulp bij problemen met apparatuur, programma’s e.d.  
 

› Meer informatie over o.a. computercursussen vind je op www.rug.nl/cit  
› Via www.surfspot.nl kun je legaal en aantrekkelijk geprijsde software e.d. aanschaffen. 
 

3.8.2 Netwerkaccount en e-mailadres 
Alle studenten ontvangen na inschrijving bij de RUG een netwerkaccount en een mailadres. Met 
je account heb je toegang tot het netwerk voor studenten (ook vanuit huis), het e-mailadres wordt 
gebruikt voor communicatie vanuit de RUG en de Lerarenopleiding. Het is daarom van belang dat 
je je inschrijving tijdig afrondt, zodat je direct over deze voorzieningen kunt beschikken. 
 

3.8.3 Nestor 
De Lerarenopleiding maakt gebruik van Nestor. Hier kun je o.m. leerstof ophalen, individuele- en 
groepsopdrachten maken, studiehandleidingen en roosters inzien, discussiëren en gegevens 
uitwisselen. Voor vragen kun je terecht bij Nestorsupport: nestorsupport@rug.nl of 050 363 8282 
 

3.8.4 Computerwerkplekken 
In het Duisenberg Gebouw zijn op diverse locaties digitale werkplekken voor studenten. De LCD-
schermen in de wandelgangen geven een overzicht van locaties en bezetting. Ook de facultaire 
bibliotheken en de UB bieden computerfaciliteiten. De openingstijden vind je op www.rug.nl 
 

3.8.5  Servicedesk ICT  
Voor problemen met computergebruik kun je terecht bij de Servicedesk CIT (begane grond 
Duisenberg Gebouw). Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.30-17.00 uur.  
Algemene bereikbaarheid: 050 - 363 3232. 
 
 

3.9 Bijzondere voorzieningen 
 

3.9.1  Logopedie 
Omdat de stem van cruciaal belang is voor een leraar, maakt logopedische screening en 
voorlichting deel uit van het onderwijsprogramma. Een logopedist geeft voorlichting en een 
workshop zelfsignalering. Je kunt desgewenst ook een individuele screening laten doen. Blijkt 
hieruit dat je een stem met risico hebt, dan volgt een verwijzing voor een kortdurende scholing of 
behandeling. De verplicht bij te wonen voorlichting en workshop en de facultatieve individuele 
screening maken deel uit van de lerarenopleiding. Eventueel daarop volgende scholing en 
behandeling zijn voor eigen rekening.  
 

3.9.2  Toneellessen 
‘Het onderwijs is één groot theater,’ hoor je ervaren docenten wel eens zeggen. Om de leerstof 
over te kunnen brengen op je leerlingen, moet je leiding geven aan de klas en de aandacht van de 
leerlingen vasthouden. Lichaamshouding, uitstraling en de gebaren die je maakt spelen daarbij 
een belangrijke rol. In de module Toneelspelen in de klas leer je hoe je deze instrumenten kunt 
inzetten om je lessen nog beter te maken. Deelname is op vrijwillige basis. Deze module wordt 



 

 

twee maal aangeboden (in periode 1B en in periode 2A) en er is plaats voor een beperkt aantal 
studenten. Bij over-inschrijving vindt loting plaats. 
 

3.10 Huisregels voor studenten  
 

3.10.1  Mededelingen vanuit de Lerarenopleiding 
Wij maken gebruik van Nestor voor mededelingen over colleges, inschrijfprocedures, 
roosterwijzigingen en dergelijke. Nestor is gekoppeld aan je RUG-mailaccount. Mededelingen 
door de Lerarenopleiding via Nestor worden bekend verondersteld.  
 

3.10.2   Contactgegevens 
De studentenadministratie baseert zich bij het versturen van post en het leggen van telefonisch 
contact op gegevens in ProgRESSwww, die gelinkt zijn aan Studielink. In je Studielinkprofiel kun 
je je gegevens wijzigen. Volg je contractonderwijs of sta je (nog) niet officieel ingeschreven, meld 
dan eventuele wijzigingen direct aan de studentenadministratie van de Lerarenopleiding. 
  

3.10.3   Stoppen met de opleiding 
Studenten die tussentijds hun studie beëindigen worden geacht niet alleen hun tutor of 
vakdidacticus hiervan op de hoogte te stellen, maar ook de studentenadministratie van de 
Lerarenopleiding. In de meeste gevallen ontvang je een uitnodiging voor een afsluitend gesprek. 
 

3.10.4   Tijdelijk stoppen met de opleiding 
Wie door ziekte of andere omstandigheden noodgedwongen voor kortere of langere tijd niet aan 
de colleges en/of tentamens kan deelnemen, dient zijn tutor of vakdidacticus en de 
studentenadministratie van de Lerarenopleiding zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte te 
stellen. Bovendien moeten je docenten persoonlijk over de absentie worden geïnformeerd. 
 

3.10.5   Langdurige studievertraging 
Het is aan te bevelen elke studievertraging van meer dan vier weken direct schriftelijk te melden 
aan de studieadviseur van je vooropleiding, wellicht kom je in aanmerking voor financiële 
ondersteuning. Wanneer de vertraging groter is of dreigt te worden dan drie maanden, moet je 
zelf een afspraak maken met een studentendecaan van het Studenten Service Centrum (SSC).  
 
› Kijk op www.rug.nl/ssc voor hulp, advies en ondersteuning. 
 
 

3.11  Financiële zaken 
 

3.11.1  Collegegeld 2013-2014 
Het wettelijk collegegeld bedraagt voor voltijdstudenten € 1835 en voor deeltijdstudenten € 1353 
 
› Vragen over (college)geldzaken?  Kijk op: myuniversity.rug.nl/infonet/studenten/geldzaken 
 

3.11.2   Kosten studiemateriaal en excursies 
De RUG kent een prijsbeleid studiekosten. Deze regeling beoogt beheersing van de studiekosten, 
zodat de component ‘studiekosten’ in het budget van de studiefinanciering niet te boven wordt 
gegaan. Voor 2013-2014 is het normbedrag € 700  
Studenten kunnen voor informatie over het prijsbeleid studiekosten gebruik maken van 
www.rug.nl/hoezithet en zich tevens wenden tot de University Student Desk en de studieadviseur. 
  



 

 

Voor de lerarenopleiding geldt dat de kosten voor de aanschaf van verplichte studieboeken, syllabi 
et cetera naar verwachting het normbedrag in geen geval overschrijden. Bij een aantal vakken, 
zoals biologie en aardrijkskunde, maken verplichte excursies deel uit van het programma. De 
kosten daarvan kunnen bij de docent van het betreffende vak worden opgevraagd.  
 
 

3.11.3  Reiskosten 
De scholen in en rond de stad Groningen hebben niet genoeg ruimte om alle studenten een 
opleidingsplaats te bieden. Daarom werkt de Lerarenopleiding samen met scholen in de gehele 
noordelijke regio: de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Je kunt dus een stageplaats 
krijgen in de stad Groningen, maar ook in de periferie zoals in Dokkum, Emmen of Winschoten.  
 
Reiskosten vallen niet onder de studiekosten: ze zijn voor je eigen rekening. Wel zijn scholen in 
het algemeen goed bereikbaar per openbaar vervoer. Als je een studenten-OV-chipkaart hebt met 
een weekendabonnement, kun je deze tussen 1 september en 1 mei om laten zetten in een 
weekabonnement. 
  
› Kijk op de website van DUO voor informatie over de studenten-OV-chipkaart (www.duo.nl) 



 

 

4 Eindtermen en examenregelingen 

4.1 Eindtermen 
 

De eindtermen van de lerarenopleiding zijn afgeleid van de competenties die worden genoemd in 
de Wet op Beroepen in het Onderwijs (Wet-BIO, 2006). In deze wet is vastgelegd dat leraren aan 
bepaalde bekwaamheidseisen moeten voldoen. De Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL) heeft 
deze bekwaamheidseisen in overleg met het onderwijsveld opgesteld: dit zijn de zogeheten SBL-
competenties. De Lerarenopleiding sluit qua doelstelling en opbouw aan bij deze competenties. 
Daarnaast richt de opleiding zich op wat eerstegraadsleraren onderscheidt: hun academische 
instelling.  
 

4.1.1   SBL-competenties 
In de Onderwijs- en Examenregelingen vind je de eindtermen van de lerarenopleiding. In het kort 
gaat het om de volgende competenties: 

1. Een goede leraar is interpersoonlijk competent. Hij kan op een goede, 
professionele manier met leerlingen omgaan. 

 
2. Een goede leraar is pedagogisch competent. Hij kan de leerlingen in een veilige 

werkomgeving houvast en structuur bieden om zich sociaal-emotioneel en moreel te 
kunnen ontwikkelen.  

 
3. Een goede leraar is vakinhoudelijk en didactisch competent. Hij kan de 

leerlingen helpen zich de culturele bagage eigen te maken die iedereen nodig heeft 
in de hedendaagse samenleving. 

 
4. Een goede leraar is organisatorisch competent. Hij kan zorgen voor een 

overzichtelijke, ordelijke en taakgerichte sfeer in zijn groep of klas. 
 

5. Een goede leraar is competent in het samenwerken met collega's. Hij kan een 
professionele bijdrage leveren aan een goed pedagogisch en didactisch klimaat op de 
school, aan een goede onderlinge samenwerking en aan een goede 
schoolorganisatie. 

 
6. Een goede leraar is competent in het samenwerken met de omgeving van 

de school. Hij kan op een professionele manier communiceren met ouders en 
andere betrokkenen bij de vorming en opleiding van zijn leerlingen. 

 
7. Een goede leraar is competent in reflectie en ontwikkeling. Hij kan op een 

professionele manier over zijn bekwaamheid en beroepsopvattingen nadenken. Hij 
kan zijn professionaliteit ontwikkelen en bij de tijd houden. 

 
 

› Op www.wetten.nl vind je de Wet op de beroepen in het onderwijs (BIO). 
› Op www.lerarenweb.nl worden de competenties uitgewerkt en naar de praktijk vertaald. 
› In de OER van de Lerarenopleiding (zie hfd. 7 Regelingen) worden de eindtermen 

geëxpliciteerd. 
 



 

 

4.1.2 Overige competenties van de eerstegraadsleraar 
In aansluiting op de SBL-competenties die voortvloeien uit de Wet op de beroepen in het 
onderwijs (BIO) en de onderscheidende kwaliteiten waar de academisch opgeleide 
eerstegraadsleraar aan moet voldoen, streeft de Lerarenopleiding de volgende doelen na: 
 
› Je verwerft vakdidactische en onderwijskundige kennis op academisch niveau en past deze 

kennis toe in je onderwijspraktijk. Het gaat hierbij met name om de kennis die nodig is in het 
voorbereidend hoger onderwijs (bovenbouw havo-vwo).  

 
› Je verwerft de vaardigheid om als teamlid ook vakoverstijgend te werken in de klas en in de 

school. Dit bevordert de gewenste samenhang tussen schoolvakken en draagt bij aan het leren 
van leerlingen in de schoolorganisatie als geheel. 

 
› Je ontwikkelt belangstelling voor binnen- en buitenlands onderzoek en curriculumontwikkeling. 

Je bent bereid en bekwaam om aan onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten deel te nemen. 
Ook kan je in je eigen onderwijspraktijk leersituaties scheppen en daar lering uit trekken. Je 
kunt je nascholingsvragen articuleren en bent bereid deel te nemen aan nascholingsactiviteiten. 

 
› Je hebt een positieve houding ten opzichte van adolescente leerlingen en beschikt over de 

vaardigheid hen zowel individueel als in groepen te begeleiden. Je daagt ze uit zich tot 
verantwoordelijke en zelfstandige individuen te ontplooien, waarbij je rekening houdt met 
culturele en individuele verschillen.  

 
› Je verwerft kennis en vaardigheden om vanuit een eigen pedagogisch-didactische visie op 

onderwijs, met respect voor de in onze pluriforme samenleving aanvaarde normen en waarden, 
te functioneren in het onderwijs, de school en het onderwijsbeleid. 

 
 

4.2 Het Studentenstatuut 
 

Het Studentenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van zowel studenten als de 
universiteit. Het is gebaseerd op landelijke wet- en regelgeving (vooral de Wet op Hoger onderwijs en 
Wetenschappelijk onderzoek, de WHW) en aangevuld met regelingen die specifiek van de RUG 
Afkomstig zijn. Deze laatste regelingen zijn opgenomen in de bijlagen bij het instellingsdeel van het 
Studentenstatuut. 
 
Het Studentenstatuut bestaat uit twee delen: 
› In het instellingsspecifiekdeel staan de algemene rechten en plichten op organisatieniveau, 

zoals universitaire inschrijving en rechtsbescherming. De artikelen worden hier niet letterlijk 
geciteerd, maar zo leesbaar mogelijk weergegeven. Bij de verschillende onderwerpen is een link 
opgenomen naar de betreffende artikelen van de wet of regeling. Het instellingsdeel vind je 
online onder: www.rug.nl/studenten/>rechtspositie>studentenstatuut 

 
› Het opleidingsspecifiekdeel beschrijft specifieke rechten en plichten, zoals examens en 

studiepunten. Deze verschillen per opleiding en faculteit. De rechten en plichten van studenten 
van de Lerarenopleiding vind je in deze studiegids.  

 
4.2.1 Geldigheid 

Het Studentenstatuut geldt voor het studiejaar 2013-2014. Het instellingsdeel wordt jaarlijks, met 
instemming van de Universiteitsraad, door het College van Bestuur vastgesteld. Als het Statuut in 
strijd of tegenspraak is met wettelijke regels, dan gaan de wettelijke regels voor. 



 

 

 
4.2.2  Bekendmaking 

Studenten ontvangen aan het begin van het studiejaar een mail van het College van Bestuur met 
de vermelding waar zij het Studentenstatuut online kunnen vinden en waar zij het binnen de 
universiteit kunnen inzien. 
 

4.2.3 Het belang van het Studentenstatuut 
Alle studenten worden geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van het Studentenstatuut. Als je 
je niet houdt aan de plichten die uit het statuut voortvloeien, heeft dat mogelijk consequenties 
voor je rechten, bijvoorbeeld op financiële ondersteuning uit het Afstudeerfonds. 
Een wet of regeling heeft per definitie een algemeen karakter. Dat geldt ook voor het Studenten-
statuut. Dit betekent dat het effect in een concrete situatie en in een individueel geval niet altijd 
eenduidig en voorspelbaar is. Ten slotte is ‘recht’ nooit statisch, maar voortdurend in 
ontwikkeling. Studenten die dit studiejaar begonnen zijn, krijgen te maken met andere regelingen 
dan ouderejaars. Zorg er dus altijd voor dat je je goed laat informeren door jouw faculteit en/of 
het Studenten Service Centrum (SSC) en lees het Studentenstatuut goed door. 
 

4.2.4 Onderwerpen in het Studentenstatuut 
Het centrale deel van het Studentenstatuut bevat nadere informatie over je rechten en plichten 
met betrekking tot de volgende onderwerpen: 
› toegang en toelating tot universitaire opleidingen 
› inschrijving en beëindiging inschrijving, betaling collegegeld 
› het onderwijs, inclusief het bindend studieadvies (BSA) 
› de tentamens en examens 
› financiële ondersteuning in geval van overmacht of bijzondere omstandigheden 
› medezeggenschap 
› gedragsregels 
› rechtsbescherming. 
 
 

4.3 Onderwijs- en Examenregelingen 
 
De Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek bepaalt dat elke opleiding een 
Onderwijs- en Examenregeling, kortweg OER, dient te hebben. Deze OER legt het programma en 
de tentamens vast die moeten worden afgelegd. Ook wordt precies de volgorde aangegeven waarin 
de studieonderdelen gevolgd moeten worden en welke werk- en toetsvormen er per module 
worden gebruikt. Ten slotte bevat de OER de geldende regels voor het afleggen van een tentamen.  
 
Elke student wordt geacht kennis te hebben genomen van de OER van de eigen opleiding. De 
Onderwijs- en Examenregelingen van de Lerarenopleiding vind je in 7.1 (lerarenopleidingstraject 
van de Educatieve Master) en 7.2 (Master LVHO) van deze studiegids. Ze staan ook online onder: 
www.rug.nl/education/lerarenopleiding/praktische-informatie/bestuur_commissies/ examencommissie 
 
 

4.4 Toelatingseisen 
Toelatingseisen zijn de eisen waaraan je moet voldoen voordat je met een studie kunt beginnen.  
 
Per opleiding tot leraar in een schoolvak worden op facultair niveau toelatingseisen vastgesteld. 
In het algemeen geldt dat je met een universitair bachelordiploma in de richting van een 
schoolvak aan de toelatingseisen voor een tweejarige Educatieve Master voldoet. Een bachelor- 



 

 

plus masterdiploma (of doctoraal) in de richting van een schoolvak geeft in de meeste gevallen 
recht op toelating tot de eenjarige postmaster Master LVHO.  
 
› Verwantschapstabellen en studieadviseurs vind je op www.rug.nl/lerarenopleiding 

 
 

4.5 Entreevoorwaarden 
Entreevoorwaarden zijn de eisen die gesteld worden aan toelating tot een bepaald 
opleidingsonderdeel.  
 
Voor de tweejarige Educatieve Master geldt dat je de BCL en Masterstage 1 met goed gevolg moet 
hebben afgesloten voordat je aan het Werken-lerentraject kunt beginnen. Bij de meeste 
faculteiten geldt als aanvullende voorwaarde dat je je masterscriptie of afstudeeronderzoek dient 
te hebben afgerond.  
 
Ook voor de eenjarige postmaster Master LVHO geldt dat je pas formeel wordt toegelaten tot het 
Werken-lerentraject als je de BCL en Masterstage 1 met goed gevolg hebt afgerond. Om 
studievertraging te voorkomen word je wel direct toegelaten tot de colleges van het Werken-
lerentraject. 
 
 

4.6 Fraude en plagiaat 
 
De Lerarenopleiding is een academische opleiding op masterniveau. Dat betekent dat er strenge 
eisen worden gesteld aan de academische vorming van de studenten. Het betekent ook dat er net 
zoals bij de rest van de universiteit strenge regels gehanteerd worden bij fraude. In deze paragraaf 
vind je informatie over wat we onder fraude verstaan, wat de sancties zijn en m.n. hoe je fraude 
kunt voorkomen. 
 
› Zie ook Regels en Richtlijnen voor de Examencommissie van de Lerarenopleiding, 7.3 artikel 11. 
 

4.6.1 Wat is fraude? 
In de academische wereld is fraude een lastig te omschrijven begrip. In principe gaat het om het al 
dan niet bewust misleiden van een docent zodat deze zich geen goed oordeel kan vormen over de 
kennis en vaardigheden van de student. Vaak gaat het daarbij om het presenteren van materiaal 
van iemand anders onder je eigen naam. Ook het falsificeren van onderzoeksgegevens valt 
hieronder. 
 
Fraude is een ernstig vergrijp, omdat het in de wetenschap gaat om je eigen vermogen om op 
academisch niveau problemen te analyseren, te onderzoeken en daarover te rapporteren. Daarbij 
moet je kunnen vertrouwen op ieders integriteit. Als dat vertrouwen beschaamd wordt, heeft dat 
ernstige gevolgen voor het vertrouwen in de wetenschap. 
 

4.6.2  Fraude in de opleiding 
Binnen de lerarenopleiding worden vrijwel alle opleidingsonderdelen afgesloten met schriftelijke 
werkstukken. Daarbij maak je veelal gebruik van externe bronnen. Als je daarbij de citeerregels niet 
juist hanteert, kan dat plagiaat opleveren. Als je (vrijwel) letterlijk andermans tekst opneemt in je 
eigen tekst zonder duidelijk te maken dat je citeert en uit welke bron, pleeg je plagiaat.  
 



 

 

4.6.3  Sancties bij fraude 
Een docent die fraude constateert, is verplicht dit te melden bij de Examencommissie van de 
Lerarenopleiding. Het constateren kan plaatsvinden bij het beoordelen van teksten, waarbij 
standaard een screeningsprogramma, zoals Ephorus, wordt gebruikt. Dat vergelijkt je eigen tekst 
met teksten op internet. Ook kan de docent op andere manieren tot de overtuiging komen dat er 
fraude is gepleegd.  
 
De Examencommissie onderzoekt de melding en concludeert of er wel of niet fraude heeft plaats 
gevonden. Als dat het geval is, wordt in ieder geval het resultaat voor het betreffende 
studieonderdeel geschrapt. Daarnaast kan je de mogelijkheid worden ontnomen om gedurende 
maximaal een jaar dit onderdeel te herkansen. Hierdoor loop je de kans op een jaar 
studievertraging. Uiteraard kan je een hoorzitting aanvragen bij de Examencommissie en eventueel 
in beroep gaan tegen een dergelijke beslissing. 
  

4.6.4 Problemen met fraude voorkomen 
 
Regels bij bronvermelding 
Er gelden allerlei regels voor bronvermelding. Binnen het sociaalwetenschappelijk onderzoek 
worden vaak de regels van The American Psychological Association (APA) als standaard gebruikt. 
Daarnaast worden in verschillende tijdschriften verschillende stijlen gehanteerd. Het 
belangrijkste is dat je als je gebruikmaakt van de ideeën van iemand anders, of dat nu een 
medestudent, hoogleraar of literatuur is, je dit altijd vermeldt. Als je de gedachten van iemand 
parafraseert (in je eigen woorden weergeeft), gebruik dan ook een bronvermelding. 
 
Regels bij citeren 
Je kunt op verschillende manieren iemand citeren. Als je iemand letterlijk citeert zet je het citaat 
tussen aanhalingstekens. Als je een groter stuk tekst wilt weergeven zet je dit meestal in een apart 
tekstblok.  
 
Digitale hulpmiddelen 
Op de universitaire werkplekken zijn hulpmiddelen voorhanden bij bronvermelding: naast 
REfWorks bevat ook Microsoft Office een citatenmanager. Check bij het CIT voor cursussen! Het 
grote voordeel van dergelijke hulpmiddelen is dat je makkelijk van stijl kunt wisselen. Bovendien 
heb je een min of meer permanente lijst van gebruikte publicaties. 
 
Links 
› The American Psychological Association: www.apa.org  (Handboek via quick-link APA Style). 
› www.rug.nl/noordster - regels voor gebruik bij een schriftelijk werkstuk.  
› www.rug.nl/cit voor cursusoverzicht 
 
 

4.7 Afstuderen 
Het masterexamen vormt het eindpunt van de Lerarenopleiding als je alle studieonderdelen hebt 
behaald. De organisatie rond het afsluitend examen ligt bij de faculteit waar je staat ingeschreven. 
Gewoonlijk moet je uiterlijk twee maanden vóór afronding van de lerarenopleiding het afsluitend 
examen aanvragen bij de studentenadministratie van je faculteit. Daar krijg je ook je masterbul met 
de eerstegraadsbevoegdheid. 
 
› Kijk online voor de precieze gang van zaken op de facultaire studentenpagina’s 
 
 



 

 

4.8 Begeleiding, beoordeling en advies 
Tijdens de opleiding krijg je zowel met begeleiders van je stageschool te maken als met 
begeleiders en beoordelaars van de opleiding. Ook kun je bij diverse mensen terecht voor 
studieadvies. In deze paragraaf beschrijven we de begeleidingssystematiek van de 
Lerarenopleiding.  
 

4.8.1 Begeleiding vanuit de stageschool 
 
Schoolopleider 
De meeste stagescholen hebben een ‘schoolopleider’ in huis: een eigen docent die gespecialiseerd 
is in het begeleiden van studenten van lerarenopleidingen. Hij heeft daarvoor een speciale 
training bij ons gevolgd. De schoolopleider verzorgt de intervisiebijeenkomsten voor de 
Masterstages 2 en 3, bezoekt soms lessen van studenten, voert samen met student, tutor (en evt. 
coach) voortgangs- en eindgesprekken. Daarnaast is de schoolopleider informatiebron voor de 
tutor bij de beoordeling van de stages. Hij zal zich daarbij vooral richten op je bekwaamheid in 
reflecteren. 
 
Coach 
Een coach is een vakdocent van een opleidingsschool die je tijdens je stage begeleidt bij je 
professionele ontwikkeling in het lesgeven in je eigen vak. De coach levert informatie aan ter 
beoordeling van de stages. 
 

4.8.2 Begeleiding en beoordeling vanuit de opleiding 
 
Tutor  
Aan elke stageschool en aan elke student wordt een tutor toegewezen. Dit is een opleider van de 
Lerarenopleiding, eindverantwoordelijk voor de beoordeling van alle Masterstages op de 
stageschool. 
 
De tutor is tevens verantwoordelijk voor de bewaking en ondersteuning van je studievoortgang 
tijdens het Werken-lerentraject. Hij stelt zich aan het begin van je opleiding op de hoogte van je 
geplande opleidingstraject. Hij bezoekt je stageschool om tijdens voortgangsgesprekken je 
progressie te checken en eventuele problemen te signaleren. De tutor is je eerste aanspreekpunt 
als je problemen met de stage ervaart tijdens de opleiding. Zo nodig zal hij contact met je 
vakdidacticus onderhouden en omgekeerd. Tot slot is de tutor het eerste aanspreekpunt voor de 
stageschool.  
 
Mentor 
Beschikt je stageschool niet over een schoolopleider, dan krijg je vanuit de Lerarenopleiding een 
mentor toegewezen die intervisies organiseert voor Masterstage 2 en 3. Net als de schoolopleider 
is hij informatiebron voor de tutor bij het beoordelen van de stages, waarbij deze zich zal 
beperken tot je bekwaamheid in reflecteren. 
 
Vakdidacticus 
Elke student van de Lerarenopleiding heeft een vakdidacticus, gespecialiseerd in de didactiek van 
zijn schoolvak. Deze docent is verantwoordelijk voor je vakinhoudelijke en vakdidactische 
ondersteuning. Hij beoordeelt ten minste Vakdidactiek 1 en 2 en – afhankelijk van het gekozen 
onderwerp – ook het Onderzoek Master Lerarenopleiding. 
 
 



 

 

Onderwijskundigen 
Onderwijskundigen zijn docenten aan de Lerarenopleiding die verantwoordelijk zijn voor het 
geven van college voor het vak Onderwijskunde VO. Vaak zijn ook zij betrokken als eerste of 
tweede begeleider bij het Onderzoek Master Lerarenopleiding. 
 
› Op www.rug.nl/education/lerarenopleiding vind je contactgegevens van de docenten. 

 
4.8.3 Begeleiding vanuit de faculteit 

Voor studieadvies en studiebegeleiding kun je terecht bij de studieadviseur die verbonden is aan 
je opleiding en de faculteit waar je staat ingeschreven. Het initiatief tot overleg met de 
studieadviseur ligt bij jou. De studieadviseur kan je helpen met het opstellen van 
studieplanningen, doorverwijzen naar hulpbiedende instanties en studievoortgangsgesprekken 
met je voeren.  
 
› Een overzicht met aan de Lerarenopleiding verbonden studieadviseurs vind je op onze website. 
 

4.8.4 Extra studieondersteuning: POWER 
Studenten van de Lerarenopleiding kunnen (op advies van hun vakdidacticus, tutor, mentor, coach 
of schoolopleider) gebruikmaken van POWER: Pragmatische Ondersteuning op de WERkplek. 
POWER is bedoeld voor studenten die tijdens hun opleiding tot leraar steeds dezelfde valkuilen 
signaleren, zonder werkbare oplossing. Het is een bijzondere vorm van coachen die niet het probleem 
analyseert, maar meer de wijze waarop iemand met zichzelf in gesprek is, ook wel de ‘interne dialoog’ 
genaamd. De coach focust op het proces - niet op de inhoud. Met POWER leren studenten zich 
realistische doelen te stellen, opgebouwde spanningen op te ruimen en hun zelfbewustzijn en -
vertrouwen te vergroten. POWER werkt goed bij o.a. uitstelgedrag, problemen met de werkplanning, 
conflictvermijding en assertiviteitsproblemen, faalangst en perfectionisme. 
 
Werkwijze: intake, waarna kortdurend traject 
Meld je aan of vraag een folder bij: Jaap van Egmond, 050-363 8306 /  j.j.van.egmond@rug.nl 
 

4.9 Klachten en opmerkingen 
Het is mogelijk dat je opmerkingen of klachten hebt over de uitvoering en/of inhoud van het 
onderwijs aan de lerarenopleiding. Hiermee ga je in eerste instantie naar de docent die het 
onderwijs verzorgt. Met problemen over de inrichting van het onderwijsprogramma ga je naar de 
opleidingscommissie: hiervoor kun je een studentlid benaderen of de commissievoorzitter: Chris 
Diederiks (zie 6.1).  
 
Bij de onderwijscoördinator (Dik Maandag) en de directeur van de Lerarenopleiding (Wim van de 
Grift) kun je terecht met klachten over het onderwijs. Kom je er met hen niet uit, dan kun je je 
wenden tot de ombudsfunctionaris van de Lerarenopleiding (Helène Ewalts) die je – als 
onafhankelijk bemiddelaar – zal helpen met het zoeken naar een oplossing.  
 
Wanneer je denkt dat er fouten zijn gemaakt bij de toepassing van regels in de Onderwijs- en 
Examenregeling (OER) kun je je richten tot de Examencommissie (via secretaris Paul Holthuis). 
Wordt er geen bevredigende oplossing gevonden, dan kun je je wenden tot het College van Beroep 
voor de Examens (zie ook het Studentenstatuut, 4.2). 
Je kunt in alle gevallen advies inwinnen bij de studieadviseur van je opleiding en/of bij een 
studentendecaan van het Studenten Service Centrum. 
› Voor contact met alle genoemde personen: zie 6.1 en de website van de RUG/Lerarenopleiding. 
 



 

 

4.10 Commissies  
De Lerarenopleiding kent een drietal commissies waarmee je als student gedurende je opleiding 
(in)direct te maken kunt krijgen: 
 

4.10.1  Opleidingscommissie 
De Opleidingscommissie (OC) bewaakt de kwaliteit van de lerarenopleiding door het bestuur te 
adviseren over aangelegenheden betreffende het onderwijs zoals: evaluatie, ontwikkeling en 
verbetering van het opleidingsprogramma, onderwijs- en examenregeling. De OC vergadert 
gemiddeld zes keer per jaar. 
 
De OC bestaat uit minimaal drie personeelsleden en vier studenten. De studentgeleding wordt 
jaarlijks opnieuw ingevuld. We streven daarbij naar een evenwichtige vertegenwoordiging van de 
verschillende clusters (alfa, bèta en gamma) en instroommomenten (september, januari). Als zich 
meer studenten per segment aanmelden, volgt een verkiezing. Studentleden ontvangen een 
vergoeding van € 45 per vergadering. 
Wie als studentlid zitting wil nemen in de OC kan vòòr 15 september 2013 een korte motivatie 
mailen naar de ambtelijk secretaris: mw. A.M.F.A. Arends.  
 
De personeelsgeleding van de Opleidingscommissie 2013-2014 bestaat uit: 
drs. H.C. Diederiks (voorzitter) 
dr. G. Roorda 
dr. M. Tammenga-Helmantel 
 
mw. G. Schuurman (schoolopleider RSG De Borgen en extern lid)  
 
 

4.10.2   Examencommissie 
De Examencommissie adviseert de directeur van de Lerarenopleiding over aangelegenheden 
aangaande toelating en examinering. De cie. is belast met het toezicht op de uitvoering van het 
Opleidings- en Examenreglement (zie 6.4 en 6.5) en de daaraan verbonden Regels en Richtlijnen 
voor de EC van de Lerarenopleiding (zie 6.3). De Examencommissie bestaat uit minimaal drie 
vaste personeelsleden en een commissielid uit het onderwijsveld. Voor 2013-2014 zijn dat: 
dr. M. van der Wal (voorzitter)  
dr. P. Holthuis (secretaris) 
drs. M.G. Witterholt  
dr. M. Fokkens-Bruinsma 
 
dhr. A. Lotgering (schoolopleider dr. Aletta Jacobs College en extern lid)  
 
Mw. S.S.S. Steenhuis is ambtelijk secretaris. 
 
 

4.10.3   Programmaraad 
Voor de monitoring van de kwaliteit van de opleiding en de vernieuwing kent de Lerarenopleiding 
een Programmaraad. Deze geeft de directeur gevraagd en ongevraagd advies over de kwaliteit 
(inhoud en organisatie) van de opleiding. De Programmaraad kan in voorkomende gevallen 
studenten uitnodigen hun visie op bepaalde zaken tot uiting te brengen. De raad is samengesteld 
uit vier deskundigen uit het onderwijsveld, de directeur van de lerarenopleiding (voorzitter) en de 
opleidingscoördinator. 



 

 

 

5 Opleidingsonderdelen 
 

5.1. BCL  
 

Periode Educatieve Master: jaar 1, semester 2  
Master LVHO: semester 1, periode 1A 

EC 5 

Rooster Educatieve Master: afh. van het schoolvak: (di.ochtend of woe.middag) 
Master LVHO: 30 en 31 augustus, 6 en 7 september, daarna enkele 
bijeenkomsten op maandag tot aan herfstvakantie 

Uitgebreide 
vaknaam 

Basiskennis pedagogisch-didactisch handelen in het VO 

 
ProgRESS code 

 
ULOM1005 
 

Doelstelling  Het verwerven van basiskennis over: 
o algemene didactiek en classroom management 
o de voor het schoolvak meest elementaire vakdidactische 

principes en de wijze waarop deze kunnen worden 
toegepast 

 kennis maken met de voor het schoolvak meest gangbare 
werkvormen, methodes en leermiddelen/media. 

 

Omschrijving De colleges en opdrachten staan in het teken van de kennismaking met 
(vak)didactisch handelen en dienen ter voorbereiding op en 
ondersteuning van het onderdeel Masterstage 1. 
Bij dit onderdeel krijg je basiskennis over algemene didactiek en 
vakdidactiek. Belangrijke onderwerpen zijn: orde houden (classroom 
management), realiseren van een veilig leerklimaat, ontwerpen en 
uitvoeren van standaardlessen en uitvoeren van een reeks 
aaneengesloten lessen. Verder maak je kennis met de meest gangbare 
werkvormen, methodes, bronnen en leermiddelen/media.  
 

Uren per week 10 

 
Onderwijsvorm 

 
Hoor- en werkcolleges 

 
Toetsvorm 

 
schriftelijke toets algemene didactiek  
vakdidactische opdracht en/of toets. 

Vaksoort Master 
 

Verplichte 
literatuur 

 Teitler, P. 2009. Lessen in orde. Handboek voor de 
onderwijspraktijk. Coutinho. 

 Ebbens, S. en Ettekoven S. 2010. Effectief Leren. Basisboek. 
Groningen: Noordhoff Uitgevers B.V. 

 Vakdidactische literatuur  



 

 

 

5 Opleidingsonderdelen 
 

5.1. BCL  
 

Periode Educatieve Master: jaar 1, semester 2  
Master LVHO: semester 1, periode 1A 

EC 5 

Rooster Educatieve Master: afh. van het schoolvak: (di.ochtend of woe.middag) 
Master LVHO: 30 en 31 augustus, 6 en 7 september, daarna enkele 
bijeenkomsten op maandag tot aan herfstvakantie 

Uitgebreide 
vaknaam 

Basiskennis pedagogisch-didactisch handelen in het VO 

 
ProgRESS code 

 
ULOM1005 
 

Doelstelling  Het verwerven van basiskennis over: 
o algemene didactiek en classroom management 
o de voor het schoolvak meest elementaire vakdidactische 

principes en de wijze waarop deze kunnen worden 
toegepast 

 kennis maken met de voor het schoolvak meest gangbare 
werkvormen, methodes en leermiddelen/media. 

 

Omschrijving De colleges en opdrachten staan in het teken van de kennismaking met 
(vak)didactisch handelen en dienen ter voorbereiding op en 
ondersteuning van het onderdeel Masterstage 1. 
Bij dit onderdeel krijg je basiskennis over algemene didactiek en 
vakdidactiek. Belangrijke onderwerpen zijn: orde houden (classroom 
management), realiseren van een veilig leerklimaat, ontwerpen en 
uitvoeren van standaardlessen en uitvoeren van een reeks 
aaneengesloten lessen. Verder maak je kennis met de meest gangbare 
werkvormen, methodes, bronnen en leermiddelen/media.  
 

Uren per week 10 

 
Onderwijsvorm 

 
Hoor- en werkcolleges 

 
Toetsvorm 

 
schriftelijke toets algemene didactiek  
vakdidactische opdracht en/of toets. 

Vaksoort Master 
 

Verplichte 
literatuur 

 Teitler, P. 2009. Lessen in orde. Handboek voor de 
onderwijspraktijk. Coutinho. 

 Ebbens, S. en Ettekoven S. 2010. Effectief Leren. Basisboek. 
Groningen: Noordhoff Uitgevers B.V. 

 Vakdidactische literatuur  



 

 

Coördinator n.v.t. 
 

Docent(en) Diverse 
 

Entreevoorwaarden 
 
 

Toegelaten tot de Educatieve Master, de Masteropleiding Educatie en 
Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen van de RUG 
of Master LVHO 
 

Opmerkingen 1. Start gelijktijdig met Masterstage 1  
2. Voor de colleges geldt een aanwezigheidsplicht van minimaal 80%. 

Indien hieraan niet wordt voldaan volgt een aanvullende opdracht. 
 

 

5.2. Masterstage 1 
 
Periode Voor Educatieve Master: jaar 1, semester 2 

Voor Master LVHO: semester 1, periode 1A 
EC 5 
 
Rooster 

 
2 à 3 dagen per week op een school voor vo 

 
Uitgebreide 
vaknaam 

Oriënterende en voorbereidende stage in het vo (eerstegraadsgebied) 

 
ProgRESS code 

 
ULOM1105[afk.vak] 
 

Doelstelling Aan het eind van Masterstage 1 heb je een gefundeerd antwoord op de 
volgende vragen: 
1. Vind ik het onderwijs iets voor mij? 
2. Vinden anderen dat ik geschikt ben voor het onderwijs? 
3. Wijst de beoordeling uit dat ik zelfstandig les kan gaan geven aan een 

beperkt aantal eigen klassen?  
 
Beoordelingscriteria: 
1. Interpersoonlijke bekwaamheid: 

 je hebt en toont affiniteit met (de leefwereld van) leerlingen 

 je hebt besef van je rol als leraar en de daarbij behorende 
verantwoordelijkheden en durft die rol op je te nemen 

 
2. Pedagogische bekwaamheid: 

 je kunt leiding geven aan een klas 

 je onderkent het belang van een veilig leerklimaat 

 je houdt je staande in normale klassensituaties 
 
3. Vakdidactische bekwaamheid: 

 je kunt elementair onderwijs verzorgen 

 je kunt eenvoudige vormen van directe instructie uitvoeren 

 je kunt een eenvoudige lessenserie ontwikkelen en uitvoeren 
 



 

 

4. Bekwaamheid in reflectie en ontwikkeling: 

 je kunt (samen met je coach) lessen analyseren, evalueren en daaruit 
lering trekken voor. je eigen handelen 

 je kunt gericht om hulp en advies vragen 
 

Omschrijving Masterstage 1 loop je op een school voor voortgezet onderwijs in Noord-
Nederland. De stage heeft een oriënterende en een voorbereidende 
functie en stelt je in staat je te oriënteren op het beroep, de leerlingen en 
het onderwijs. Daardoor heb je na afloop een realistisch antwoord op de 
vragen ‘Vind ik dat het onderwijs iets voor mij is?’ en ‘Vinden anderen 
dat ik geschikt ben?’ Tevens is deze stage voorbereidend voor 
Masterstage 2 waarin je in principe zelf de verantwoordelijkheid krijgt 
voor enkele klassen. Aan het eind van de stage wordt vastgesteld in welke 
mate je daartoe in staat bent. 
 
Tijdens Masterstage 1 verricht je ten minste de volgende activiteiten:  

 20 (deel)lessen geven, waaronder een reeks van zes aaneengesloten 
lessen  

 10 lessen observeren 

 voor- en nabespreken van je lessen met je coach 

 stageopdrachten uitvoeren 

 bijhouden van je Bekwaamheidsdossier.  
 

Uren per week 10 
 
Onderwijsvorm 

 
Stage en intervisie 

 
Toetsvorm 

 

 Bekwaamheidsdossier  

 beoordelingsgesprek met coach en instituutsopleider. 
 
Vaksoort 

 
Master 
 

Verplichte literatuur  Teitler, P. 2009. Lessen in orde. Handboek voor de onderwijspraktijk.  

 Ebbens, S. en Ettekoven S. 2010. Effectief Leren. Basisboek. 
 

Coördinator drs. C.H.W. Bakker  
 
Docent(en) 

 
Diverse 

 
Entreevoorwaarden 

 
Toegelaten tot de Educatieve Master of Master LVHO 

 
Opmerkingen 

 
Start gelijktijdig met BCL 
 
Masterstage 1 en BCL zijn niet toegankelijk voor studenten die de 
Educatieve Minor met goed gevolg hebben afgerond. Beide cursussen 
tesamen worden vervangen door het onderdeel ‘Verdieping voor 
Minoren’ (ULOM1810). Meer informatie via Annemarie Arends. 
(a.m.f.a.arends@rug.nl) 



 

 

5.3. Masterstage 2  
 
Periode Educatieve Master: jaar 2, semester 1 

Master LVHO: jaar 1, semester 1, periode 1B en semester 2, 1e helft 
periode 2A 

EC 15 
 
Rooster 

 
3 dagen per week op een school voor vo 

 
Uitgebreide 
vaknaam 

Funderende stage in het vo (eerstegraadsgebied) 

 
ProgRESS code 

 
ULOM1215[afk.vak] 

 
Doelstelling 

 
Aan het eind van de Masterstage 2 kun je zelfstandig opereren in eigen 
klassen.  
Je bent:  
1. Interpersoonlijk bekwaam 
2. Pedagogisch bekwaam, specifiek voor Masterstage 2: 

 je kunt leiding geven aan klassen en houdt je ook in lastige situaties 
staande 

 je realiseert een veilig leerklimaat 
3. Vakdidactisch bekwaam, specifiek voor Masterstage 2: 

 je kunt een lesperiode overzien en verzorgen 

 je kunt het niveau van de klassen inschatten 

 je kunt werken met de methode, PTA en studiewijzers 

 je kunt variatie in lesopbouw aanbrengen en hanteren 
4. Organisatorisch bekwaam 
5. Bekwaam in reflectie en ontwikkeling. 

 
 
Omschrijving 

 

Je loopt deze stage op een school voor voortgezet onderwijs, waarbij je in 
principe de verantwoordelijkheid hebt voor ‘eigen’ klassen. Het is de 
bedoeling dat je na afloop van Masterstage 2 de belangrijkste beginselen 
van het lesgeven in de vingers hebt. Tijdens dit deel van de stage verricht 
je ten minste de volgende activiteiten: 

 per lesweek maximaal 6 lessen verzorgen van 50 minuten 

 10 lessen observeren  

 deelnemen aan intervisiebijeenkomsten onder leiding van 
 schoolopleider op school of mentor op het instituut (mentoraat) 

 deelnemen aan sectie- of teamvergaderingen 

 deelnemen aan rapportvergaderingen overleg met coach 

 contact met ouders 

 bijhouden van je Bekwaamheidsdossier. 
 
Uren per week 

 
Variabel 

 
Onderwijsvorm 

 
Stage en intervisie 



 

 

 
Toetsvorm 

 

 Bekwaamheidsdossier 

 beoordelingsgesprek met instituutsopleider, coach en (indien 
aanwezig) schoolopleider 

 
Vaksoort 

 
Educatieve Master 

Verplichte 
literatuur 

 Teitler, P. 2009. Lessen in orde. Handboek voor de onderwijspraktijk. 
Coutinho. 

 Ebbens, S. en Ettekoven S. 2010. Effectief Leren. Basisboek. 
Groningen: Noordhoff Uitgevers bv. 

 
Coördinator 

 
drs. C.H.W. Bakker 

 
Docent(en) 

 
Diverse 

 
Entreevoorwaarden 

 
Aan het tentamen van Masterstage 2 kun je deelnemen na afronding van: 

 Masterstage 1  

 BCL 

 Eventueel door de Faculteit als voorwaardelijk aangemerkte onderdelen
 
Opmerkingen 

 
Masterstage 2 en 3 liggen in elkaars verlengde. Voor beide stages samen 
geldt dat je zelfstandig minimaal 120 lessen van 50 minuten verzorgt, 
waarvan minimaal 60 in de bovenbouw.  
 
 

5.4. Vakdidactiek 1  
 
Periode Educatieve Master: jaar 2, semester 1, periode 1A 

Master LVHO: semester 1, periode 1A 
EC 5 
 
Rooster 

Colleges op maandag 

 
Uitgebreide 
vaknaam 

Vakdidactiek 1  

 
ProgRESS code 

 
ULOM1305[afk.vak] 
 

Doelstelling 1. Je kunt de belangrijkste vakdidactische principes voor het ontwerpen, 
uitvoeren en evalueren van het onderwijs in je schoolvak herkennen en 
benoemen  

2. Je hebt een overzicht van de belangrijkste werkvormen, methoden en 
leermiddelen binnen het schoolvak  

3. Je kunt werkvormen, lesmethodes en/of leermiddelen analyseren en 
evalueren vanuit vakdidactisch perspectief 

4. Je kunt voor het vak gangbare toetsingsvormen en beoordelingsmodellen 
analyseren en evalueren. 

 



 

 

Omschrijving De colleges en opdrachten staan in het teken van vakdidactisch handelen en 
analyse, ze appelleren vooral aan de eigen ervaringen op school. 
Vakdidactiek I is een vervolg op de Basiscursus. Je leert hoe je de 
belangrijkste vakdidactische principes kunt toepassen in je lespraktijk en 
hoe je je lessen, toetsen en leermiddelen kunt analyseren en evalueren. 
Daartoe neem je deel aan (werk)colleges met studenten van hetzelfde 
schoolvak of van  vergelijkbare schoolvakken, bestudeer je literatuur en voer 
je opdrachten uit. 
 

Uren per week Variabel 
 
Onderwijsvorm 

 
Hoor- en/of werkcolleges, eventueel deelname aan workshops, conferenties, 
een werkweek etc. 

 
Toetsvorm 

 
mondelinge presentatie van een vakdidactische analyse van een werkvorm, 
methode, module of leermiddel 

 
Vaksoort 

 
Master 
 

Verplichte 
literatuur 

 Hoofdstukken 3, 4 en 5 (Deel 2) uit Ebbens, S. & Ettekoven S. (2010). 
Effectief Leren. Basisboek. Groningen: Noordhoff Uitgevers B.V. 

 Vakdidactische literatuur. 
 

Coördinator n.v.t. 
 

Docent(en) De voor het schoolvak verantwoordelijke vakdidacticus 
 
Entreevoorwaarden 

 
Aan het tentamen van Vakdidactiek 1 kan worden deelgenomen na afronding 
van: 

 Masterstage 1  

 BCL 

 Eventueel door de Faculteit als voorwaardelijk aangemerkte onderdelen  
Deze entreevoorwaarden gelden niet voor de Master LVHO. 
 

Opmerkingen Voor de colleges geldt een aanwezigheidsplicht van minimaal 80%. Indien 
hieraan niet wordt voldaan volgt een aanvullende opdracht. 

 
 

5.5. Vakdidactiek 2  
 
Periode Educatieve Master: jaar 2 - semester 1, periode 1B en semester 2, periode 

2A 
Master LVHO: semester 1, periode 1B en semester 2, periode 2A 

EC 5 
Rooster Tweewekelijkse colleges op maandag 

Uitgebreide 
vaknaam 

Vakdidactiek 2 [naam schoolvak] 

 
 



 

 

ProgRESS code ULOM1405[afk.vak] 
 

Doelstelling 1. Je hebt kennis van vakdidactische en algemeen didactische 
uitgangspunten voor het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van het 
onderwijs binnen verschillende domeinen van je vak en je kunt deze 
toepassen; 

2. Je kunt leerprocessen binnen verschillende domeinen analyseren en 
structureren;  

3. Je kunt niveauverschillen tussen leerlingen herkennen en benoemen;  
4. Je kunt lessen voor de belangrijkste domeinen van het schoolvak 

ontwerpen en verantwoorden;  
5. Je kunt voor het schoolvak relevante toetsingsvormen en 

beoordelingsmodellen ontwerpen en verantwoorden. 
6. Je bent op de hoogte van (actuele) vakdidactische discussies en 

achtergronden en kan zelf standpunt innemen; 
7. Je hebt een expliciete visie op het schoolvak en de didactiek en draagt 

die uit in je lessen. 
 
Omschrijving 

 
De colleges en opdrachten staan in het teken van het ontwerpen en 
theoretisch verantwoorden van onderwijs binnen verschillende domeinen 
van het schoolvak. Dit onderdeel bouwt voort op Vakdidactiek 1 en de BCL.  
Je leert hoe je je vakdidactische kennis kunt toepassen bij het ontwerpen 
van lessen(series) en toetsen. Je leert hoe leerlingen je vak leren, wat 
(sommige) leerlingen moeilijk vinden aan je vak en hoe je daarmee 
rekening kunt houden. Daarnaast stelt dit onderdeel je in staat om je 
vakdidactische keuzes theoretisch te onderbouwen. 
 

Uren per week Variabel 
 
Onderwijsvorm 

 
Hoor- en/of werkcolleges, evt. deelname aan workshops, conferenties, 
werkweek 

 
Toetsvorm 

 
Toetsing vindt plaats op grond van een vakdidactisch onderbouwd 
onderwijsontwerp, inclusief een toets en een beoordelingsmodel. 

 
Vaksoort 

 
Master 

 
Verplichte 
literatuur 

 
Vakdidactische literatuur 

 
Coördinator 

 
n.v.t. 

 
Docent(en) 

 
De voor het schoolvak verantwoordelijke vakdidacticus 

 
Entreevoorwaarden 

 
Aan het tentamen Vakdidactiek 2 kan worden deelgenomen na afronding 
van: 

 Masterstage 1  

 BCL 

 Eventueel door de Faculteit als voorwaardelijk aangemerkte onderdelen 



 

 

Opmerkingen Voor de colleges geldt een aanwezigheidsplicht van minimaal 80%. Indien 
hieraan niet wordt voldaan volgt een aanvullende opdracht. 

 
 

5.6. Masterstage 3  
 
Periode Educatieve Master: jaar 2, semester 2 

Master LVHO: jaar 1, semester 2, 2e helft periode 2A en periode 2B  
EC 10 

Rooster 3 dagen per week op een school voor vo 

Uitgebreide 
vaknaam 

Verdiepende stage in het vo (eerstegraadsgebied) 

 
ProgRESS code 

 
ULOM1610[afk.vak] 

 
Doelstelling 

 
Aan het eind van Masterstage 3 ben je startbekwaam om als 
eerstegraadsdocent te functioneren. Je dient daartoe in voldoende mate te 
beschikken over alle SBL-competenties. Je bent:  
1. Interpersoonlijk bekwaam 
2. Pedagogisch bekwaam, specifiek voor Masterstage 3: 

 je kunt de vormende waarde van het vak aan leerlingen 
overbrengen 

 je kent de achtergronden van pedagogische discussies op school en 
daarbuiten, en kan hierin je eigen standpunt bepalen. 

3.   Vakdidactisch bekwaam, specifiek voor Masterstage 3: 

 Je kunt experimenteren met werkvormen 

 Je kunt los van het lesboek werken 

 Je kent de macrostructuur van het schoolvak (vakorganisatie, 
tijdschriften, conferenties e.d.) 

 je bent op de hoogte van (actuele) vakdidactische discussies en 
achtergronden en kan een eigen standpunt innemen 

 je bent op de hoogte van actuele maatschappelijke en 
wetenschappelijke ontwikkelingen op het vakgebied 

 je hebt een expliciete visie op het schoolvak en de didactiek en 
draagt die uit in je lessen. 

4. Organisatorisch bekwaam 
5. Bekwaam in het samenwerken met collega’s 
6. Bekwaam in het samenwerken met ouders en de schoolomgeving 
7. Bekwaam in reflectie en ontwikkeling. 

 
Omschrijving Masterstage 3 loop je in de regel op dezelfde school als Masterstage 2. Je 

bouwt voort op je eerste ervaringen als leraar met eigen klassen en wordt 
in de gelegenheid gesteld om meer te gaan experimenteren met 
werkvormen en door jezelf ontwikkelde leermiddelen. Je zult ontdekken 
dat je bepaalde voorkeuren hebt voor de wijze waarop je lesgeeft en 
ontwikkelt een eigen stijl.  



 

 

 

Tijdens dit deel van de stage verricht je ten minste de volgende 
activiteiten: 

 per lesweek maximaal 6 lessen verzorgen 

 10 lessen observeren  

 deelnemen aan sectie- of teamvergaderingen 

 overleg met coach 

 contact met ouders 

 deelnemen aan rapportvergaderingen  

 deelnemen aan intervisiebijeenkomsten onder leiding van 
schoolopleider op school of mentor op het instituut (mentoraat) 

 deelnemen aan colleges Vakdidactiek 

 deelnemen aan landelijke lio-dag 

 bijhouden van je Bekwaamheidsdossier. 
 

Uren per week Variabel 
 
Onderwijsvorm 

 
Stage, intervisie en colleges 

 
Toetsvorm 

 

 Bekwaamheidsdossier 

 presentatie 

 beoordelingsgesprek met instituutsopleider, coach en (indien 
aanwezig) schoolopleider 
 

Vaksoort Master 
 

Verplichte literatuur  Teitler, P. 2009. Lessen in orde. Handboek voor de onderwijspraktijk. 

 Ebbens, S. en Ettekoven S. 2010. Effectief Leren. Basisboek.  

 
Coördinator 

 
drs. C.H.W. Bakker 
 

Docent(en) Diverse 
 

Entreevoorwaarden Aan het tentamen van Masterstage 3 kan worden deelgenomen na 
afronding van Masterstage 2. 
 

Opmerkingen Masterstage 3 ligt in het verlengde van Masterstage 2. Voor beide stages 
samen geldt dat je zelfstandig minimaal 120 lessen verzorgt, waarvan min. 
60 in de bovenbouw.  

 
  



 

 

5.7. Onderzoek Master Lerarenopleiding 
 
Periode Educatieve Master: jaar 2 - semester 2 

Master LVHO: jaar 1 - semester 2 
EC 10 
Rooster Colleges op maandag 

Uitgebreide vaknaam Onderzoek Master Lerarenopleiding 
 
ProgRESS code 
 

ULOM1710 
 

Doelstelling Na afronding van het vak Onderzoek Master Lerarenopleiding ben je 
in staat om binnen de context van de onderwijspraktijk: 

1. een haalbaar onderzoeksvoorstel te schrijven  
2. gegevens te verzamelen om je onderzoeksvra(a)g(en) te 

beantwoorden 
3. de verzamelde gegevens te analyseren op een wijze welke past 

bij het type gegevens  
4. een duidelijke conclusie te formuleren op basis van je 

bevindingen  
5. de relevantie aan te geven van je bevindingen voor zowel de 

theorie als de praktijk  
6. schriftelijk te rapporteren over het onderzoek in de vorm van 

een artikel voor een vakblad of wetenschappelijk tijdschrift  
7. de bevindingen uit je onderzoek mondeling te presenteren aan 

collega’s/ vakgenoten 
Omschrijving In het onderdeel onderzoek Master Lerarenopleiding worden 

onderwerpen en/of problemen onderzocht die gerelateerd zijn aan de 
onderwijspraktijk en de vakdidactiek. Er is mogelijkheid om te 
participeren in vakdidactisch of onderwijskundig onderzoek van de 
lerarenopleiding.  
Verder zijn verschillende soorten van wetenschappelijk onderzoek 
mogelijk, namelijk een uitgebreide literatuurstudie/meta-analyse of 
empirisch onderzoek, bijvoorbeeld in de vorm van case-studies, 
evaluatieonderzoek of experimenteel/ontwerpgericht onderzoek.  
Ook is het mogelijk om een comparatieve studie te doen naar het 
onderwijs in verschillende landen. Het onderzoek wordt bij voorkeur 
uitgevoerd in groepsverband. 

Uren per week Variabel 
 
Onderwijsvorm 

 
Hoor- en werkcolleges, begeleidingsbijeenkomsten 
 

Toetsvorm  (Concept)artikel voor een vaktijdschrift of een wetenschappelijk 
tijdschrift 

 Mondelinge onderzoekspresentatie 
 
Vaksoort 

 
Master 
 

Verplichte literatuur Geen.   Aanbevolen literatuur wordt bekend gemaakt via Nestor. 
Coördinator dr. E.T. Canrinus 



 

 

Docent(en) Diverse 
 
Entreevoorwaarden 

 
Aan het tentamen van Onderzoek Master Lerarenopleiding kan 
worden deelgenomen na afronding van: 

 Vakdidactiek 1  

 Vakdidactiek 2  
 
 

5.8. Onderwijskunde VO 
 
Periode Educatieve Master: jaar 2 - semester 1, periode 1B en semester 2, periode 

2A 
Master LVHO: semester 1, periode 1B en semester 2, periode 2A  

 
EC 

 
5 

 
Rooster 

 
Tweewekelijks colleges op maandag 

 
Uitgebreide 
vaknaam 

Onderwijskunde VO  

 
ProgRESS code 

 
ULOM1505 
 

Doelstelling 1. Je bent op de hoogte van de resultaten van wetenschappelijk 
onderzoek naar het pedagogisch-didactisch handelen  van leraren 

 
2. Je bent op de hoogte van  

 
a. de belangrijkste ontwikkelingspsychologische verklaringen 

voor het gedrag van leerlingen en van hun meest 
voorkomende leer- en gedragsproblemen 

b. de belangrijkste leer-theoretische verklaringen voor het 
leren van leerlingen 

c. motivatie-theoretische verklaringen voor het gedrag en het 
leren van leerlingen 

 
 en weet welke praktische richtlijnen hieruit kunnen voortvloeien 
 voor je pedagogisch-didactisch handelen/je onderwijspraktijk 
 

3. Je bent in staat je eigen pedagogisch-didactisch handelen te 
analyseren en gericht verder te ontwikkelen door: 

a. observaties te (laten) doen 
b. praktische richtlijnen uit te proberen en te evalueren 
c. inzichten uit relevante literatuur daarbij te integreren. 



 

 

Omschrijving De colleges en opdrachten staan in het teken van onderwijskundige 
verdieping. Het afgelopen decennium is veel onderzoek gedaan naar de 
effectiviteit en de ontwikkeling van het pedagogisch-didactisch handelen 
van leraren. Daarnaast beschikken we over veel theoretische inzichten 
die het gedrag, de ontwikkeling en het leren van leerlingen verklaren.  
 
Tijdens de hoorcolleges gaan we op beide thema’s in, waarbij we aan de 
hand van good practices, cases en videofragmenten een verbinding 
leggen tussen dat wat we weten over de ontwikkeling en het leren van 
leerlingen en de beïnvloeding daarvan door het handelen van de docent. 
De werkcolleges en de daaraan verbonden opdrachten stellen je in staat 
je eigen pedagogisch-didactisch handelen te analyseren en op een hoger 
plan te brengen, rekening houdend met de verworven theoretische 
inzichten. 
 

Uren per week Variabel 
 
Onderwijsvorm 

 
Hoor- en werkcolleges 

 
Toetsvorm 

 
Schriftelijk tentamen en opdrachten 

 
Vaksoort 

 
Master 
 

Verplichte 
literatuur Wordt t.z.t. bekend gemaakt. 

Coördinator dr.M. Helms-Lorenz 
 

Docent(en)  Diverse 
 

Entreevoorwaarden Aan het tentamen van Onderwijskunde VO kan worden deelgenomen na 
afronding van: 

 Masterstage 1  

 Basiscursus Lerarenopleiding 

 Door de faculteit als voorwaardelijk aangemerkte onderdelen 
Deze voorwaarden gelden niet voor de Master LVHO 

 
Opmerkingen 

 
Voor de colleges geldt een aanwezigheidsplicht van minimaal 80%. 
Indien hieraan niet wordt voldaan volgt een aanvullende opdracht. 

 
  



 

 

5.9. Vakdidactische literatuur - aanvullende info per schoolvak 
 
5.9.1. Aardrijkskunde 
  
Docenten drs. H.C. Diederiks 

 
Literatuur Vakdidactiek BCL  G. van den Berg et al. (2009) Handboek vakdidactiek 

aardrijkskunde. Landelijk Expertisecentrum Mens- en 
Maatschappijvakken, Centrum voor Educatieve Geografie, A’dam 

 
Literatuur Vakdidactiek 1+2  G. van den Berg et al. (2009) Handboek vakdidactiek 

aardrijkskunde. Landelijk Expertisecentrum Mens- en 
Maatschappijvakken, Centrum voor Educatieve Geografie, 
A’dam 

5.9.2. Biologie 
  
Docenten drs. J.J. van Egmond, drs. M. Wierdsma 

 
Literatuur Vakdidactiek BCL  Een essaybundel over didactiek van de biologie (Janssen, 

F., 2011), te verkrijgen via de docent 
 

Literatuur Vakdidactiek 1+2  Een essaybundel over didactiek van de biologie (Janssen, 
F., 2011), te verkrijgen via de docent. 

 Vakblad NVOX van de Nederlandse Vereniging voor 
Onderwijsgevenden in Natuuronderwijs (NVON). 
Lidmaatschap is gratis voor studenten en verkrijgbaar via 
de docent. 

 
 

5.9.3. Economie en Management & Organisatie 
 
Docenten drs. L. Wouda, drs. M. Eldering 

 
Literatuur Vakdidactiek BCL  Map Schoolvak Economie en Management & 

Organisatie 

 Abonnement op vakbladen Factor D en Tijdschrift voor 
het Economisch Onderwijs 

 Peter Teitler, Lessen in orde, handboek voor de 
onderwijspraktijk 

 Ebbens, S Ettekoven 2010, Effectief leren in de les, 
Basisboek, Groningen 

 
Literatuur Vakdidactiek 1+2  Map Schoolvak Economie en Management & 

Organisatie 

 Abonnement op vakbladen Factor D en Tijdschrift voor 
het Economisch Onderwijs 

 Peter Teitler, Lessen in orde, handboek voor de 
onderwijspraktijk 

 Ebbens, S Ettekoven 2010, Effectief leren in de les, 
Basisboek, Groningen 



 

 

 

5.9.4. Filosofie 
  
Docent drs. E.A. le Coultre 

 
Literatuur Vakdidactiek BCL  Artikelen, verstrekt door docent 

 
Literatuur Vakdidactiek 1+2  Artikelen, verstrekt door docent 

 
 
 

5.9.5. Geschiedenis 
  
Docent dr. dr.P. Holthuis, T.D. Huijgen, MA  

 
Literatuur Vakdidactiek BCL  Arie Wilschut, Dick van Straaten, Marcel van Riessen, 

Geschiedenisdidactiek. Handboek voor de vakdocent, 
Coutinho, Bussum, 2004 

 (digitale) reader 
 

Literatuur Vakdidactiek 1+2  Arie Wilschut, Dick van Straaten, Marcel van Riessen, 
Geschiedenisdidactiek. Handboek voor de vakdocent, 
Coutinho, Bussum, 2004 

 (digitale) reader 

 Kleio, Tijdschrift van de vereniging van docenten in 
geschiedenis en staatsinrichting in Nederland 

 
 

5.9.6. Informatica 
  
Docent 
 

mw. N. Grgurina 

Literatuur Vakdidactiek BCL  Ebbens,S.en Ettekoven,S. 2010. Effectief Leren, Basisboek. 
Groningen: Noordhoff Uitgevers B.V. deel 1 en 3). 
NB: druk 1 uit 2005 volstaat ook.  

 Teitler, P. 2009. Lessen in orde. Handboek voor de onderwijsprak
-tijk. Coutinho. (hoofdstuk 1-4 en 9)  

 artikelen die tijdens colleges worden uitgedeeld 

Literatuur Vakdidactiek 1+2  Ebbens, S. en Ettekoven S. 2010. Effectief Leren, Basisboek.  
 Groningen: Noordhoff Uitgevers B.V.  

 artikelen die tijdens colleges worden uitgedeeld 

 
  



 

 

5.9.7. Griekse en Latijnse Taal en Cultuur & KCV 
  
Docent  drs. B.H. van der Wijk 

 
Literatuur Vakdidactiek BCL  Literatuur wordt door de docent digitaal of in kopie 

 verstrekt. 
 

Literatuur Vakdidactiek 1+2  Literatuur wordt door de docent digitaal of in kopie 
 verstrekt.  

 
 

5.9.8. Maatschappijleer 
  
Docent dr. M. van der Wal 

 
Literatuur Vakdidactiek BCL  Olger, T, Otterdijk, R. van, Ruijs, G., Kievid, J. de & Meijs, L. 

(2010). Handboek vakdidactiek maatschappijleer. Amsterdam: 
Landelijk Expertise Centrum Mens- en 
Maatschappijwetenschappen, Hoofdstuk 1 (ook te downloaden op: 
www.expertisecentrum-mmv.nl//cms/bestanden/admin/ 
Handboek_ maatschappijleer_web.pdf) 

Literatuur Vakdidactiek 1+2  Olger, T, Otterdijk, R. van, Ruijs, G., Kievid, J. de & Meijs, L. 
(2010). Handboek vakdidactiek maatschappijleer. Amsterdam: 
Landelijk Expertise Centrum Mens- en 
Maatschappijwetenschappen. (ISBN: 9789064734359, € 34,95) 

 Marzano, R. & Miedema, W. (2007), Leren in vijf dimensies. Assen: 
Van Gorcum (ISBN: 9789023241294), € 31,50 

 Marzano, R.J. & Kendall, J.S. (2008). Designing & Assessing 
Educational Objectives. Applying the new taxonomy. Thousand 
Oaks: Sage Publication Inc. (ISBN:9781412936293, € 30,00) 

 Naslagwerken: 

 Ebbens, S. & Ettekoven, S., Effectief leren, (2005) (ISBN: 
9789001307523), € 35,00 

 Te downloaden: 
 Handreiking Schoolexamen Maatschappijleer havo-vwo 2007 
 www.slo.nl/downloads/archief/Handreiking_20maatschappij
 leer/wetenschappen.pdf/ 
 Handreiking Schoolexamen Maatschappijwetenschappen 
 havo/vwo 2011  www.slo.nl/downloads/2011/handreiking-
 maatschappijwetenschappen-havovwo.pdf/ 
 Het vak maatschappijwetenschappen. Voorstel 
 examenprogramma (ISBN 978 90 329 2290 0) 
 www.slo.nl/voortgezet/tweedefase/vakken/maatschappij
 wetenschappen/ 
 Maatschappijwetenschappen Vernieuwd Examenprogramma 
 (ISBN: 9789032923242) 
 slo.nl/voortgezet/tweedefase/vakken/maatschappijweten-
 schappen/ 

  



 

 

5.9.9. Moderne Vreemde Talen 
  

Docenten  dr. M.A. Tammenga-Helmantel (Duits) 
 drs. N. Smit/drs. J. Bloemert (Engels)  
 M. Rabbah (Frans) 
 drs. M. de Jong (Spaans) 

 
Literatuur Vakdidactiek BCL 

 

 Staatsen, F. (2009): Moderne vreemde talen in de 
onderbouw. Bussum: Coutinho 

 artikelen, worden door de vakdidacticus uitgedeeld 
 

Literatuur Vakdidactiek 1+2  Kwakernaak, E. (2009): Didactiek van het 
vreemdetalenonderwijs. Bussum: Coutinho 

 artikelen, worden door de vakdidacticus uitgedeeld 
 
 

5.9.10. Natuurkunde 
  
Docent  ir. J.E. van der Laan 

 
Literatuur Vakdidactiek BCL  Relevante artikelen/documenten worden tijdens de cursus 

beschikbaar gesteld 
 

Literatuur Vakdidactiek 1+ 2  Relevante artikelen/documenten worden tijdens de cursus 
beschikbaar gesteld 

 
 
5.9.11 Nederlands 
  
Docenten  drs. C.H.W. Bakker, dr. T.C.H. Witte 

 
Literatuur Vakdidactiek BCL  Effectief leren, Basisboek. Groningen: Noordhoff (2010)  

(NB: druk 1 uit 2005 volstaat ook)  

 Bonset, H., M. de Boer & T. Ekens (2005). Nederlands in de  
Onderbouw. Een praktische didactiek. Bussum: Coutinho 

 Diverse digitale artikelen 
 

Literatuur Vakdidactiek 1+2  Effectief leren, Basisboek. Groningen: Noordhoff (2010)  
(NB: druk 1 uit 2005 volstaat ook)  

 Projectgroep Nederlands V.O. 2002, Nederlands in de tweede fase.  
Een praktische didactiek.  
Bussum: Coutinho (ISBN: 9789062833221). 

 Hulshof, H. en Hendrix, T. 2010. Taalkunde en het schoolvak  
Nederlands. Uitgave sectie Nederlands van de vereniging LT en  
Levende Talen Magazine. (ISBN: 97890810288511).  
Via vakdidacticus. 

 Van Balen, J. Joosten. C en Peppelenbos, C. 2009. Basisboek 
 Literatuur. Groningen: uitgeverij Kleine Uil Educatief  
 (ISBN: 9789077487617), € 25,00 

 Vos, B. de. 2008. Lezen! Achtergronden en ideeën om het  



 

 

leesonderwijs te verdiepen en te variëren.  
(APS-brochure, te bestellen via www.aps.nl). €10

 Diverse digitale artikelen 

5.9.12  Scheikunde 
 
Docent 

  
 drs. J.H. Apotheker 
 

Literatuur Vakdidactiek BCL  Bybee, R.W., Powell, J.C. Trowbridge, L.W., Teaching secondary 
 school science, ninth edition, 2008, Pearson, Upper saddle River, N.J. 

Literatuur Vakdidactiek 1+2  Bybee, R.W., Powell, J.C. Trowbridge, L.W., Teaching secondary 
 school science, ninth edition, 2008, Pearson, Upper saddle River, N.J. 

 

5.9.13 Wiskunde 
  
Docenten  dr. G. Roorda, drs. M.G. Witterholt 

Literatuur Vakdidactiek BCL 
 

 Ebbens, S. en Ettekoven S. 2010. Effectief Leren, Basisboek. Groningen
 Noordhoff Uitgevers B.V. (deel 1 en 3). NB: druk 1 - 2005 volstaat ook 

 Teitler, P. 2009. Lessen in orde. Handboek voor de  
onderwijspraktijk. Coutinho. (hoofdstuk 1-4 en 9)  

 Artikelen die tijdens colleges worden uitgedeeld. 

Literatuur Vakdidactiek 1+2  Ebbens, S. en Ettekoven S. 2010. Effectief Leren, Basisboek. Groningen: 
Noordhoff Uitgevers bv  

 Artikelen die tijdens colleges worden uitgedeeld  

 Handboek Vakdidactiek Wiskunde, via http://www.elwier.nl  

 How Students Learn; mathematics in the classroom', via 
http://www.nap.edu/openbook.php?isbn=0309089492  

 Adding It Up: Helping Children Learn Mathematics, via 
www.nap.edu/catalog.php?record_id=9822#toc 



 

 

6 Instanties  

 

6.1 Adressen Lerarenopleiding 
 

› Hieronder vind je de in de studiegids genoemde personen en hun contactgegevens. Zie ook het 
overzicht van alle docenten op www.rug.nl/education/lerarenopleiding/medewerkers  

 
Directeur Lerarenopleiding 

 prof.dr. Wim van de Grift 
 B: kamer 161, Landleven 1, 9747 AD Groningen 
 T: (050) 363 8518  
 E: w.j.c.m.van.de.grift@rug.nl 
 I: www.rug.nl/staff/w.j.c.m.van.de.grift 

 
Coördinator Onderwijs  

 drs. Dik Maandag 
     B: kamer 262, Landleven 1, 9747 AD Groningen 
     T: (050) 363 7963 
   E: d.w.maandag@rug.nl 
   I: www.rug.nl/staff/d.w.maandag 
 
Coördinator Stages 

 drs. Carien Bakker 
  B:  kamer 265, Landleven 1, 9747 AD Groningen 

T:  (050) 363 6613 
E: c.h.w.bakker@rug.nl 
I:  www.rug.nl/staff/c.h.w.bakker 

 
Studentenadministratie / Stageplaatscoördinator 

 Annemarie Arends 
   B: kamer 163, Landleven 1, 9747 AD Groningen 

T: (050) 363 7966 
E: a.m.f.a.arends@rug.nl 

   I: www.rug.nl/staff/a.m.f.a.arends 
 
Examencommissie 

 dr. Marieke van der Wal (voorzitter) 
  B:  kamer 252, Landleven 1, 9747 AD Groningen 
  T:  (050) 363 6217  
  E:  marieke.van.der.wal@rug.nl 
  I:  www.rug.nl/staff/marieke.van.der.wal 
 

 dr. Paul Holthuis (secretaris) 
  B: kamer 259, Landleven 1, 9747 AD Groningen 

T: (050) 363 2872 
E: p.holthuis@rug.nl 

  I: www.rug.nl/staff/p.holthuis 
  



 

 

 drs. Martha Witterholt 
  B:  kamer 256, Landleven 1, 9747 AD Groningen 
  T: (050) 363 8525 

E:  m.g.witterholt@rug.nl 
I:  www.rug.nl/staff/m.g.witterholt 

 

 dr. Marjon Fokkens - Bruinsma 
   B :  kamer 263, Landleven 1, 9747 AD Groningen 
   T :  (050) 363 7058 
   E :  marjon.bruinsma@rug.nl 
   I :  www.rug.nl/staff/marjon.bruinsma 
 

 dhr. Albert Lotgering (schoolopleider dr. Aletta Jacobs College - Hoogezand)  
  
Opleidingscommissie 

 drs. Chris Diederiks (voorzitter) 
  B: kamer 0.16, Landleven 1, 9747 AD Groningen 

T: (050) 363 3882 
E: h.c.diederiks@rug.nl 
I : www.rug.nl/staff/h.c.diederiks 

 

 dr. Gerrit Roorda  
  B: kamer 256, Landleven 1, 9747 AD Groningen 

T: (050) 363 3981 
E: g.roorda@rug.nl 
I: www.rug.nl/staff/g.roorda 

 

 dr. Marjon Tammenga - Helmantel 
   B: kamer 257, Landleven 1, 9747 AD Groningen 
   T: (050) 363 4678 
   E: m.a.tammenga-helmantel@rug.nl 
   I: www.rug.nl/staff/m.a.tammenga-helmantel 
 

 Mw. Geke Schuurman (schoolopleider RSG De Borgen - Leek) 
 
Ombudsfunctionaris 

 Helène Ewalts  
  B: kamer 157, Landleven 1, 9747 AD Groningen 
  T: (050) 363 5283 
  E: h.ewalts@rug.nl 
  I: www.rug.nl/staff/h.ewalts 

 
Coördinator Internationalisering (JoMiTE) 

 dr. Jan Folkert Deinum 
  B: kamer 266, Landleven 1, 9747 AD Groningen 
  T (050) 363 6779 
  E: j.f.deinum@rug.nl 
  I: www.rug.nl/staff/j.f.deinum 



 

 

6.2 Adressen centrale instanties  RUG 
 
6.2.1  Algemene adressen 
 
College van Bestuur (CvB) 
P: Postbus 72, 9700 AB Groningen 
T: (050) 363 5285 
 
Universiteitsraad (U-raad) 
P: Postbus 72, 9700 AB Groningen 
T: (050) 363 8535 
E: uraad@rug.nl 
I: www.rug.nl/uraad 
 
Algemeen Bestuurlijke en Juridische Zaken (ABJZ)  
P: Postbus 72, 9700 AB Groningen 
T: (050) 363 5440 
E: abjz@rug.nl 
I: www.rug.nl/bureau/expertisecentra/abjz 
 
Donald Smits Centrum voor Informatie Technologie (CIT) 
B: Zernikeborg, Nettelbosje 1  
P: Postbus 11044, 9700 CA Groningen 
T: (050) 363 9200 
E: secretariaat-cit@rug.nl 
I: www.rug.nl/cit 
 
Helpdesk CIT: 
T: (050) 363 3232 
E: servicedesk-cit@rug.nl 
 
Arbo- en Milieudienst (AMD) 
B+P: Visserstraat 49, 9712 CT Groningen 
T: (050) 363 5551 
E: amd@rug.nl 
I: www.rug.nl/amd 
 
Bureau Vertrouwenspersoon 
Marijke Dam, Vertrouwenspersoon 
B+P: Visserstraat 47, 9712 CT Groningen 
T: (050) 363 5435 
E: j.m.dam@rug.nl 
I: www.rug.nl/vertrouwenspersoon 
 
Klachtencommissie (Seksuele) Intimidatie, Agressie, Geweld en Discriminatie 
P: Antwoordnummer 172, 9700 AB Groningen 
 
  



 

 

 

6.2.2 Adressen voor studenten 
 
 
University Student desk (USD) 
B: Broerstraat 5  
P: Postbus 72, 9700 AB Groningen 
T: (050) 363 8004 
I: www.rug.nl/hoezithet  
   
 
International Service Desk (ISD) 
B: Broerstraat 5 
P: Postbus 72, 9700 AB Groningen 
T: (050) 363 8181 
E: isd@rug.nl 
I: www.rug.nl/isd 
 
 
Studenten Service Centrum (SSC) 
B: Uurwerkersgang 10 
P: Postbus 72, 9700 AB Groningen 
T: (050) 363 8066 
E: ssc-secretariaat@rug.nl 
I: www.rug.nl/ssc 
 
 
NEXT  Careers Advice 
B: Uurwerkersgang 10 
P: Postbus 72, 9700 AB Groningen 
E: next@rug.nl 
I: www.rug.nl/next 
 
 
Centraal Loket Rechtsbescherming Studenten (CLRS) 
P: Postbus 72, 9700 AB Groningen 
IE: www.rug.nl/studenten    of:    www.rug.nl/hoezithet 
 
 
Universitaire Fondsen Commissie (UFC) 
P: Postbus 72, 9700 AB Groningen 
E: ufc@rug.nl 
 



 

 

7 Regelingen 
 

 

7.1 Onderwijs- en ExamenRegeling Lerarenopleidingstraject van de 
Educatieve Masteropleidingen en de Masteropleiding Educatie en 
Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen van de RUG 

 
 

 
Inhoud: 

 
 

1  Algemene bepalingen 
 
2  Opbouw van de opleiding 
 
3  Tentamens en examens van de opleiding 
 
4 Toelating 
 
5 Studiebegeleiding 
 
6 Overgangs- en slotbepalingen 
  
 

  



 

 

 
 

Paragraaf 1 Algemene Bepalingen 
 
 

Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling 
 
Deze regeling is van toepassing op het onderwijs, de toetsen en het examen van het 
lerarenopleidingstraject van de Educatieve Masteropleidingen van de faculteiten GMW, Letteren, 
Economie en Bedrijfskunde, Ruimtelijke Wetenschappen en Wijsbegeerte, en van de 
masteropleiding Educatie en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen van de 
RUG (hierna te noemen het lerarenopleidingstraject), en op alle studenten die voor de opleiding 
staan ingeschreven. Het lerarenopleidingstraject wordt verzorgd door de Lerarenopleiding, 
een afdeling van de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. De genoemde opleiding 
leidt tot een eerstegraadsbevoegdheid voor: 
2 

a. aardrijkskunde (CROHO 60204) 
b. economie en bedrijfswetenschappen (CROHO 60651) 
c. biologie (CROHO 60614) 
d. Duits (CROHO 60631)  
e. Engels (CROHO 60632) 
f. filosofie (CROHO 60238) 
g. Frans (CROHO 60633)  
h. Fries (CROHO 60634) 
i. geschiedenis (CROHO 60635) 
j. Griekse en Latijnse Taal en Cultuur (CROHO 60636) 
k. informatica (CROHO 60614) 
l. maatschappijleer (CROHO 60243) 
m. natuurkunde (CROHO 60614) 
n. Nederlands (CROHO 60637) 
o. scheikunde (CROHO 60614) 
p. Spaans (CROHO 60320) 
q. wiskunde (CROHO 60614) 

 
 
Artikel 1.2 - Begripsbepalingen 
 
In deze regeling wordt verstaan onder: 
a. De wet: de Wet op het Hoger Onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (zoals deze geldt op 21 

juli 2011); 
b. Student: degene die is ingeschreven aan de universiteit voor het volgen van het onderwijs 

en/of het afleggen van de tentamens en het examen van de opleiding; 
c. Opleiding: de masteropleiding genoemd in artikel 1.1 van deze regeling, die voorbereidt op het 

behalen van een eerstegraadslesbevoegdheid voor een bepaald schoolvak, bestaande uit een 
samenhangend geheel van 60 EC onderwijseenheden die worden verzorgd door de 
Lerarenopleiding, en 60 EC vakinhoud, verzorgd door de Faculteit. 

d. Facultaire examencommissies: de examencommissies van de Faculteiten 
e. Examencommissie van de Lerarenopleiding: de examencommissie van de masteropleiding 

Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs, en het lerarenopleidingstraject als onderdeel van de 

— 

 



 

 

educatieve masteropleidingen en de masteropleiding Educatie en Communicatie in de 
Wiskunde en Natuurwetenschappen, en de Educatieve Minor van de RUG. Deze 
examencommissie fungeert als subcommissie van de Facultaire examencommissies.  

f. De school: de school voor voortgezet onderwijs die fungeert als stageverlenende instelling voor 
de student. 

g. Tutor: een docent van de Lerarenopleiding die verantwoordelijk is voor de bewaking en 
ondersteuning van de studievoortgang van de student, en die de examinator is van 
Masterstage 1, 2 en 3 Leraar [schoolvak]. 

h. Vakdidacticus: een docent van de Lerarenopleiding die verantwoordelijk is voor de 
vakinhoudelijke en vakdidactische ondersteuning van de student, en die examinator is van 
Vakdidactiek 1 [schoolvak], Vakdidactiek 2 [schoolvak] alsmede in voorkomende gevallen van 
Onderzoek Master Lerarenopleiding. 

i. Onderwijskundige: een docent van de Lerarenopleiding die verantwoordelijk is voor de 
onderwijskundige ondersteuning van de student, en die examinator is van Onderwijskunde 
VO alsmede in voorkomende gevallen van Onderzoek Master Lerarenopleiding. 

j. Schoolopleider: een docent van de school die de student begeleidt bij zijn professionele 
ontwikkeling. 

k. Vakcoach: een docent van de school die les geeft in het schoolvak waarvoor de student wordt 
opgeleid en die belast is met de directe stage- en werkbegeleiding van de student 

l. Mentor: een docent van de Lerarenopleiding die de student begeleidt bij zijn professionele 
ontwikkeling in situaties waarin de school niet beschikt over een schoolopleider. 

m. JoMiTE: netwerk van Europese universiteiten die afspraken hebben gemaakt die het mogelijk 
maken voor studenten van lerarenopleidingen om een deel van hun lerarenopleidingstraject in 
het buitenland te vervullen. 

n. Studiepunt: eenheid uitgedrukt in EC, waarbij een studiepunt gelijk staat aan 28 uur studeren. 
o. Examenonderdeel: een onderwijseenheid van de opleiding, in de zin van de wet. 
p. Examinator: opleiders verbonden aan de Lerarenopleiding die door de examencommissie van 

de Lerarenopleiding zijn aangewezen om tentamens af te nemen en de uitslag ervan vast te 
stellen.  

q. Examen: het masterexamen van de opleiding.  
r. Tentamen: Een onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de 

examinandus, alsmede de beoordeling van de uitkomsten van dat onderzoek. Tentamen omvat 
zowel schriftelijke als mondelinge toetsen als practica. 

s. Toets: tentamen als bedoeld in artikel 7.10 van de wet. 
t. Practicum: een praktische oefening, als bedoeld in art. 7.13 van de wet, in een van de volgende 

vormen: 
- het maken van een scriptie 
- het maken van een werkstuk of een proefontwerp 
- het uitvoeren van een (onderzoek)opdracht 
- het deelnemen aan veldwerk of een excursie 
- het doorlopen van een stage 
- het deelnemen aan een andere onderwijsleeractiviteit, die gericht is op het bereiken van 

bepaalde vaardigheden zoals het bijhouden van een bekwaamheidsdossier. 
u. Studiejaar: het tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus van het 

daaropvolgende jaar. 
v. Semester: deel van het studiejaar, beginnend op 1 september en eindigend op een door het 

College van Bestuur te bepalen datum omstreeks 31 januari, dan wel beginnend op 
vorenbedoelde door het College van Bestuur te bepalen datum en eindigend op 31 augustus. 

 
De overige begrippen hebben de betekenis die de wet daaraan toekent. 
 



 

 

 

Artikel 1.3 - Doel van het opleidingstraject 
 
Met de opleiding wordt beoogd: 
voor te bereiden op de beroepsuitoefening als leraar met een eerstegraadsbevoegdheid voor een 
bepaald schoolvak. 
 
De universitaire eerstegraadslerarenopleidingen kennen een gezamenlijk uitstroomprofiel dat is 
vastgelegd in ICL-verband3. De ICL is de onder de VSNU ressorterende Interuniversitaire 
Commissie Lerarenopleidingen. Dit profiel is voor wat betreft het wetenschappelijk gehalte van de 
opleiding gebaseerd op de Dublindescriptoren voor WO-onderwijs. Voor wat betreft het beroeps-
voorbereidende deel van de opleiding stoelt het profiel op de in het kader van de Wet Beroepen in 
het Onderwijs (BIO) door de Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL) geformuleerde 
bekwaamheidseisen voor eerstegraadsleraren. 
 

De Lerarenopleiding van de RUG hanteert het bewuste uitstroomprofiel als uitgangspunt bij de 
omschrijving van de algemene opleidingsdoelen en eindtermen van de opleiding. 
 
De eerstegraadsleraar wordt primair opgeleid voor het 'eerstegraadsgebied': de bovenbouw van 
havo en vwo. De eerstegraadsbevoegdheid is echter inclusief: dit betekent dat eerstegraadsleraren 
bevoegd zijn les te geven in het schoolvak waarvoor ze zijn opgeleid in zowel onderbouw als de 
bovenbouw van het voortgezet onderwijs (vmbo, havo en vwo). In het universitaire 
lerarenopleidingstraject wordt het accent gelegd op de bekwaamheid van beginnende leraren in de 
bovenbouw zoals geformuleerd in de Wet BiO. In het lerarenopleidingstraject wordt bekwaamheid 
(competentie) nagestreefd op een zevental samenhangende terreinen die daar van belang zijn en 
de daaraan verbonden beroepsvereisten. In de studiegids wordt deze algemene doelstelling nader 
geconcretiseerd.   
 
Het lerarenopleidingstraject heeft als taak eerstegraadsleraren op te leiden die hun academische 
instelling kunnen integreren in hun bekwaamheden als leraar. Aanstaande leraren doen dit op een 
planmatige, professionele wijze. Hun academische achtergrond komt hierbij tot uiting in de wijze 
waarop ze disciplinaire kennis weten te vertalen in vakdidactisch verantwoord handelen in de 
praktijk en in de manier waarop ze die praktijk onderzoekmatig weten te analyseren, bij te stellen 
en te dissemineren. 
 
Dit betekent dat de afgestudeerde: 
 

 Beschikt over vakdidactische en onderwijskundige kennis op academisch niveau en in staat 
is deze kennis toe te passen in de onderwijspraktijk. Het gaat hierbij vooral om de kennis 
die nodig is in het voorbereidend hoger onderwijs (bovenbouw havo-vwo).  

 

 Beschikt over de vaardigheid om als teamlid ook vakoverstijgend te werken in de klas en in 
de school. Hij is in staat om gewenste samenhang tussen schoolvakken te bevorderen en 
draagt bij aan het leren van leerlingen in de schoolorganisatie als geheel. 
 

 Op de hoogte is van (inter)nationaal onderzoek en curriculumontwikkeling. Hij is bereid en 
in staat om aan onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten deel te nemen en kan in de eigen 
onderwijspraktijk leersituaties scheppen en daar lering uit trekken 

 

3 Competentieprofiel van leraren die aan een ULO zijn opgeleid. 2007 Den Haag VSNU 



 

 

 

 Hij heeft een positieve houding ten opzichte van adolescente leerlingen en beschikt over de 
vaardigheid hen zowel individueel als in groepen te begeleiden. Hij is in staat ze uit te 
dagen zich tot verantwoordelijke en zelfstandige individuen te ontplooien, waarbij hij 
rekening houdt met culturele en individuele verschillen.  
 

 Hij heeft de kennis en vaardigheden om vanuit een eigen pedagogisch-didactische visie op 
onderwijs, met respect voor de in onze pluriforme samenleving aanvaarde normen en 
waarden, te functioneren in het onderwijs, de school en het onderwijsbeleid. 

 

De algemene doelen van de opleiding zijn vertaald in de hierna compact omschreven eindtermen: 

 
1. Een goede leraar is interpersoonlijk competent. Hij kan op een goede, professionele 

manier met leerlingen omgaan. 
 

2. Een goede leraar is pedagogisch competent. Hij kan de leerlingen in een veilige 
werkomgeving houvast en structuur bieden om zich sociaal-emotioneel en moreel te 
kunnen ontwikkelen.  

 
3. Een goede leraar is vakinhoudelijk en didactisch competent. Hij kan de leerlingen 

helpen zich de culturele bagage eigen te maken die iedereen nodig heeft in de hedendaagse 
samenleving. 

 
4. Een goede leraar is organisatorisch competent. Hij kan zorgen voor een 

overzichtelijke, ordelijke en taakgerichte sfeer in zijn groep of klas. 
 

5. Een goede leraar is competent in het samenwerken met collega's. Hij kan een 
professionele bijdrage leveren aan een goed pedagogisch en didactisch klimaat op de 
school, aan een goede onderlinge samenwerking en aan een goede schoolorganisatie. 

 
6. Een goede leraar is competent in het samenwerken met de omgeving van de 

school. Hij kan op een professionele manier communiceren met ouders en andere 
betrokkenen bij de vorming en opleiding van zijn leerlingen. 

 
7. Een goede leraar is competent in reflectie, ontwikkeling en onderzoek. Hij kan op 

een professionele manier over zijn bekwaamheid en beroepsopvattingen nadenken. Hij kan 
zijn professionaliteit ontwikkelen en bij de tijd houden. 

 
 
Artikel 1.4 - Vorm van de opleiding 
 
De opleiding wordt zowel voltijds als deeltijds verzorgd.  



 

 

 
Artikel 1.5 - Iudicium Abeundi  
 
1. In geval van ernstig laakbare gedragingen en/of uitlatingen van een student kan het College 

van Bestuur in bijzondere gevallen na advies van de examencommissie of van het 
faculteitsbestuur de inschrijving van een student beëindigen.  
 

2. Het College van Bestuur neemt een beslissing als bedoeld in het eerste lid eerst nadat de 
betreffende student is gehoord omtrent de voorgenomen beslissing, nadat een zorgvuldige 
afweging van alle belangen van de student en van de instelling heeft plaatsgevonden en nadat 
aannemelijk is geworden dat de student door zijn gedragingen en/of uitlatingen blijk heeft 
gegeven van ongeschiktheid voor de uitoefening van een of meer beroepen waartoe de door 
hem gevolgde studie opleidt, danwel voor de praktische voorbereiding op die 
beroepsopleiding. Het faculteitsbestuur, de examencommissie en het College aan Bestuur 
nemen daarbij het Protocol Iudicium Abeundi in acht zoals dit door de Nederlandse Federatie 
van Universitaire Medische Centra op 1 november 2010 is vastgesteld.  

 
 

 
Paragraaf 2 Opbouw van de opleiding 
 
  
Artikel 2.1 - Studielast 
 
De opleiding kent een totale studielast van 120 EC. De helft hiervan (60 EC) betreft het 
lerarenopleidingstraject verzorgd door de Lerarenopleiding. In deze paragraaf wordt slechts dat 
deel van de opleiding beschreven. 
 
Artikel 2.2 - Programma’s 
 
Ten behoeve van de overzichtelijkheid wordt in de beschrijving van de programma’s geen 
onderscheid gemaakt tussen de verschillende schoolvakken 
Het lerarenopleidingstraject kent de volgende programma’s: 
a) Het programma A dat voorbereidt op de beroepsuitoefening als leraar met een eerstegraads 

bevoegdheid voor een bepaald schoolvak.  
b) Het programma B dat studenten met een afgeronde Educatieve Minor en bachelor 

voorbereidt op de beroepsuitoefening als leraar met een eerstegraadsbevoegdheid voor een 
bepaald schoolvak. 

c) Het programma C dat studenten uit het JoMiTE-project voorbereidt op de beroeps-
uitoefening als leraar met een eerstegraadsbevoegdheid voor een bepaald schoolvak en waarin 
studenten een deel van hun opleiding in het buitenland volgen. 

 
Erkenning alternatieve onderdelen 
Indien de student ten genoegen van de examencommissie van de Lerarenopleiding aantoont dat 
hij gedurende de opleiding op een andere wijze binnen of buiten een universiteit voldoende 
kennis, inzicht en vaardigheden kan verkrijgen of heeft verkregen waarmee hij aan de eisen van 
een examenonderdeel kan voldoen, kan de examencommissie van de Lerarenopleiding besluiten 
alternatieve invullingen van dat examenonderdeel te erkennen in het perspectief van de 
examinering.  
In 2.3. wordt aangegeven welke vakken binnen de programma’s gevolgd kunnen worden.  
 



 

 

In 2.4 wordt aangegeven welke vakken buitenlandse studenten die in het kader van JoMiTE een 
deel van hun lerarenopleiding aan de RUG vervullen, kunnen volgen, en wat de keuzeruimte is 
binnen het vak ‘Verdieping voor Minoren’ in programma B. 
 
Artikel 2.3 - Samenstelling programma’s 
 
De programma’s omvatten de volgende onderdelen met de daarbij vermelde studielast 
 
 Programma A 

1. BCL       ULOM1005 ( 5 EC) 
2. Masterstage 1 leraar [schoolvak]   ULOM1105 ( 5 EC) 

 
Het Werken-lerentraject (50 EC) bestaande uit: 

3. Masterstage 2 leraar [schoolvak]   ULOM1215 (15 EC) 
4. Vakdidactiek 1 [schoolvak]     ULOM1305 (  5 EC) 
5. Vakdidactiek 2 [schoolvak]     ULOM1405 (  5 EC) 
6. Onderwijskunde VO     ULOM1505 (  5 EC) 
7. Masterstage 3 leraar [schoolvak]   ULOM1610 (10 EC) 
8. Onderzoek Master Lerarenopleiding   ULOM1710 (10 EC) 

  
 

Programma B 
1. Verdieping voor Minoren (keuzeonderdeel)  ULOM1810 (10 EC) 

 
Het Werken-lerentraject (50 EC) bestaande uit: 

2. Masterstage 2 leraar [schoolvak]   ULOM1215 (15 EC) 
3. Vakdidactiek 1 [schoolvak]     ULOM1305 (  5 EC) 
4. Vakdidactiek 2 [schoolvak]     ULOM1405 (  5 EC) 
5. Onderwijskunde VO     ULOM1505 (  5 EC) 
6. Masterstage 3 leraar [schoolvak]   ULOM1610 (10 EC) 
7. Onderzoek Master Lerarenopleiding   ULOM1710 (10 EC) 

 
 Programma C 

1. BCL       ULOM1005 ( 5 EC) 
2. Masterstage 1 leraar [schoolvak]    ULOM1105 ( 5 EC) 

 
Het Werken-lerentraject (50 EC) bestaande uit: 

3. Masterstage 2 leraar JoMiTE [schoolvak]   ULOM1910 (10 EC) 
4. Vakdidactiek 1 [schoolvak]     ULOM1305 (  5 EC) 
5. Vakdidactiek 2 [schoolvak]     ULOM1405 (  5 EC) 
6. Buitenlandprogramma vlg. JoMiTE-framework   (30 EC)  

  
Artikel 2.4 - Keuzeonderdelen 
 
Binnen programma B is het onderdeel ‘Verdieping voor Minoren’ als keuzeonderdeel aangemerkt. 
Invulling van dit onderdeel vindt als volgt plaats. De student volgt bij zijn eigen faculteit een of 
meer extra masteronderdelen of breidt een masteronderdeel uit. In beide gevallen bedraagt de 
studielast minimaal 10 EC. Het masterniveau wordt gewaarborgd door de examencommissie van 
de opleiding van de faculteit in kwestie. Op het diplomasupplement worden de vakcode(s) en de 
vakomschrijving(en) van de onderdelen in kwestie weergegeven. 
In dit verband gevolgde onderdelen zijn verdiepend ten opzichte van de reguliere onderdelen. 



 

 

 
De buitenlandse student die in het kader van JoMiTE een deel van zijn lerarenopleiding aan de 
RUG vervult maakt onder goedkeuring van de examencommissie van de Lerarenopleiding een 
keuze uit een of meer van de volgende onderdelen: 

 
1. Dutch Educational Practice 1   ULOJ0105 (5 EC) 
2. Dutch Educational Practice 2   ULOJ0205 (5 EC) 
3. Educational Science    ULOJ0305 (5 EC) 
4. Subject Methodology 1     ULOJ0405 (5 EC) 
5. Subject Methodology 2    ULOJ0505 (5 EC) 
6. Research Teacher Education 1   ULOJ0605 (5 EC) 
7. Research Teacher Education 2   ULOJ0705 (5 EC) 

 
 
Artikel 2.5 - Practica 
 
1. De volgende onderdelen, als genoemd in art. 2.3 betreffen een practicum in de daarbij 

aangegeven vorm en van de daarbij vermelde omvang: 
 

Masterstage 1 leraar [schoolvak] ULOM1105 
Vorm:  

 Stage op vo-school. 

 Minimaal 10 uren observeren.  

 Minimaal 20 (deel)lessen geven, waarvan minimaal 10 in de bovenbouw, en 1 serie van 
minimaal 6 aaneengesloten lessen zelfstandig in één klas.  

 
 Omvang: gemiddeld 2 dagdelen per week 
  
 

Masterstage 2 leraar [schoolvak] ULOM1215  
Vorm:  

 Stage op school voor voortgezet onderwijs waarbij zelfstandig wordt lesgegeven aan 
eigen klassen.  

 Minimaal 3 lesuren van 50 minuten per week zelfstandig verzorgen.  

 Minimaal 10 lessen observeren.  

 Volgen van intervisiebijeenkomsten onder leiding van schoolopleider of mentor. 

 Deelnemen aan sectie- of teamvergaderingen. 

 Overleg met coach. 

 Contact met ouders. 

 Deelnemen aan rapportvergaderingen.  
  

Omvang: gemiddeld 5 dagdelen per week op de dinsdag, woensdag en donderdag. 
 
  



 

 

Masterstage 3 leraar [schoolvak] ULOM1610 
Vorm: 

 Stage op school voor voortgezet onderwijs waarbij zelfstandig wordt lesgegeven aan 
eigen klassen.  

 Minimaal 3 lesuren van 50 minuten per week zelfstandig verzorgen.  

 Volgen van intervisiebijeenkomsten onder leiding van schoolopleider of mentor. 

 Deelnemen aan sectie- of teamvergaderingen. 

 Overleg met coach. 

 Contact met ouders. 

 Deelnemen aan rapportvergaderingen.  
  

Omvang: gemiddeld 5 dagdelen per week op de dinsdag, woensdag en donderdag. 
 

2. Om een eerstegraadsbevoegdheid te kunnen halen dienen studenten tijdens Masterstage 2 
en 3 in totaal zelfstandig minimaal 120 lesuren van 50 minuten te verzorgen, waarvan 60 
lesuren in de bovenbouw. Studenten met een eerstegraadsbevoegdheid in een ander 
schoolvak of een tweedegraadsbevoegdheid in hetzelfde schoolvak dienen minimaal 60 
lesuren in de bovenbouw te verzorgen om een eerstegraadsbevoegdheid te kunnen halen. 
De minimumeis van 120 lesuren van 50 minuten geldt niet voor hen. 

 
 
 

Paragraaf 3 Tentamens en examen van de opleiding 
 
 
Artikel 3.1 - Algemeen 

1. Elk tentamen omvat een onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de 
examinandus, alsmede de beoordeling van de uitkomsten van dat onderzoek. 

2. Het tentamen geeft de student zowel tussentijds als bij afsluiting van het onderdeel de nodige 
informatie of hij de gestelde leerdoelen zal bereiken resp. heeft bereikt.  
 

3. De beoordeling van de tentamens vindt plaats in hele of halve cijfers groter of gelijk aan 1 en 
kleiner of gelijk aan 10. Het cijfer 5,5 wordt niet gehanteerd. De student is geslaagd voor een 
tentamen indien het cijfer 6,0 of hoger is behaald.  

 
4. Beoordeling van de tentamens vindt plaats conform de regels en richtlijnen 2013-2014, 

vastgesteld door de examencommissie van de Lerarenopleiding. 
 

5. De tentamens van het lerarenopleidingstraject van de Educatieve Master vormen, samen met 
de tentamens van het vakinhoudelijke deel van de Educatieve Master, het examen van de 
Educatieve Master. Indien alle tentamens uit het programma met goed gevolg zijn afgelegd, is 
het examen voor de Educatieve Master afgelegd, voor zover de examencommissie van de 
Lerarenopleiding niet heeft bepaald dat het examen tevens omvat een door haarzelf te 
verrichten onderzoek op het gebied van het lerarenopleidingstraject, en voor zover de voor de 
opleiding verantwoordelijke Facultaire  examencommissie niet heeft bepaald dat het examen 
tevens omvat een door haarzelf te verrichten onderzoek op het gebied van het vakinhoudelijke 
deel van de Educatieve Master, als bedoeld in het eerste lid.  



 

 

 
Artikel 3.2 - Verplichte volgorde
 
3.2.1 De student kan niet eerder deelnemen aan het Werken-lerentraject dan nadat aan het 

tentamen van onderstaande onderdelen met goed gevolg is deelgenomen: 

 Masterstage 1 leraar [schoolvak] ULOM1105 

 Basiscursus Master Lerarenopleiding ULOM1005 

 Door de voor de opleiding verantwoordelijke Faculteit als voorwaardelijk aangemerkte 
onderdelen 

 
3.2.2 De in 3.2.1 genoemde verplichte volgorde geldt niet voor de student die de Educatieve 

Minor met goed gevolg heeft afgelegd; deze student kan niet eerder deelnemen aan het 
Werken-lerentraject dan nadat aan het tentamen van onderstaande onderdelen met goed 
gevolg is deelgenomen: 

 Door de voor de opleiding verantwoordelijke Faculteit als voorwaardelijk aangemerkte 
onderdelen 

 
3.2.3 Aan het tentamen van: 

 Masterstage 3 leraar [schoolvak] ULOM1610 
kan niet eerder worden deelgenomen dan nadat aan het tentamen van onderstaande 
onderdelen met goed gevolg is deelgenomen: 

 Masterstage 2 leraar [schoolvak]ULOM1215 
 
3.2.4 Aan het tentamen van: 

 Onderzoek Master Lerarenopleiding ULOM1710 
kan niet eerder worden deelgenomen dan nadat aan het tentamen van onderstaande 
onderdelen met goed gevolg is deelgenomen: 

 Vakdidactiek 1 [schoolvak] ULOM1305    

 Vakdidactiek 2 [schoolvak]ULOM1405 
 
 
Artikel 3.3 - Beoordeling stage  
 
De beoordeling van de Masterstages 1, 2 en 3 wordt verricht door de tutor, aan de hand van een 
bekwaamheidsdossier en een gesprek hierover.  
 
 
Artikel 3.4 - Tijdvakken en frequentie tentamens  
 
Tot het afleggen van de tentamens van de in artikel 2.3 genoemde onderdelen wordt in elk 
collegejaar maximaal tweemaal de gelegenheid gegeven. Voor de onderdelen Masterstage 1, 
Masterstage 2 en Masterstage 3 geldt dat er gedurende de gehele opleiding maximaal twee 
gelegenheden zijn om een tentamen af te leggen.  
 
 
Artikel 3.5 - Vorm van de tentamens 
 
1. De onderdelen worden op de volgende manieren getentamineerd: 
  



 

 

 
  

Onderdeel  Vorm van tentamen 
BCL ULOM1005 Schriftelijk tentamen algemene didactiek en 

pedagogiek  
Vakdidactische opdracht en/of toets 

Masterstage 1 leraar [schoolvak] ULOM1105 Bekwaamheidsdossier  
Beoordelingsgesprek naar aanleiding van het 
bekwaamheidsdossier 

Masterstage 2 leraar [schoolvak] ULOM1215 Bekwaamheidsdossier 
Beoordelingsgesprek naar aanleiding van het 
bekwaamheidsdossier  

Masterstage 3 leraar [schoolvak] ULOM1610
  

Bekwaamheidsdossier 
Presentatie 
Beoordelingsgesprek naar aanleiding van het 
bekwaamheidsdossier en presentatie  

Vakdidactiek 1 [schoolvak] ULOM1305
  

Dossieropdracht en mondelinge presentatie  

Vakdidactiek 2 [schoolvak] ULOM1405
  

Dossieropdracht en schriftelijk tentamen 

Onderwijskunde VO ULOM1505
  

Schriftelijk tentamen 

Onderzoek Master 
Lerarenopleiding 

ULOM1710 Presentatie en schriftelijk verslag (concept 
artikel) 

 
2. Op verzoek van de student kan de examencommissie toestaan dat een tentamen op een andere 

wijze dan vorenbedoeld wordt afgelegd. 
 
3. Aan studenten met een functiestoornis wordt de gelegenheid geboden de tentamens op een 

zoveel mogelijk aan hun individuele handicap aangepaste wijze af te leggen. De 
examencommissie wint zo nodig deskundig advies in alvorens te beslissen. 

 
Artikel 3.6 - Mondelinge tentamens 
 
1. Indien op grond van 3.5.2 toegestaan wordt dat een student een mondeling tentamen wordt 

afgenomen, geldt dat bij dat mondeling tentamen niet meer dan één persoon tegelijk 
getentamineerd wordt, tenzij de examencommissie anders heeft bepaald. 
 

2. Het mondeling afnemen van een tentamen is openbaar, tenzij de examencommissie of de 
desbetreffende examinator in een bijzonder geval anders heeft bepaald, dan wel de student 
daartegen bezwaar heeft gemaakt. 

 
 
Artikel 3.7 - Vaststelling en bekendmaking tentamenuitslag  
 
1. De examinator stelt de uitslag van een tentamen vast binnen 10 werkdagen na de dag waarop 

het is afgelegd. 
 

2. De student heeft inzagerecht, beschreven in artikel 3.10 eerste lid, alsmede een mogelijkheid 
om onderbouwd bezwaar in te dienen tegen de vaststelling van de tentamenuitslag bij de 



 

 

examencommissie van de Lerarenopleiding. Tegen de beslissing van de examencommissie 
staat beroep open bij het College van Beroep voor de examens zoals bedoeld in art 7.60 WHW. 

 
Artikel 3.8 - Geldigheidsduur 
 
1. De geldigheidsduur van behaalde onderdelen is vijf jaar, tenzij overgangsbepalingen anders 

aangeven. 
2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan de examencommissie voor een onderdeel, 

waarvan het tentamen langer dan drie jaar geleden is behaald, een aanvullend dan wel 
vervangend tentamen opleggen, alvorens de student wordt toegelaten tot het afleggen van het 
desbetreffende examen. 

 
Artikel 3.9 - Inzagerecht 
 
1. Gedurende zes weken na de bekendmaking van de uitslag van een schriftelijk tentamen krijgt 

de student op zijn verzoek inzage in zijn beoordeeld werk. Tevens wordt hem op zijn verzoek 
tegen kostprijs een kopie verschaft van dat werk. 

 
2. Gedurende de in het eerste lid genoemde termijn kan elke belangstellende kennis nemen van 

vragen en opdrachten van het desbetreffende tentamen, alsmede van de normen aan de hand 
waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden. 
 

3. De inzage of de kennisneming geschiedt op een door de examinator vast te stellen plaats en op 
tenminste twee door de examinator vast te stellen tijdstippen. Indien de belanghebbende 
aantoont door overmacht verhinderd te zijn of te zijn geweest op een aldus vastgestelde plaats 
en tijdstip te verschijnen, wordt hem een andere mogelijkheid geboden, zomogelijk binnen de 
in het eerste lid genoemde termijn. 

 
Artikel 3.10 - Vrijstelling  
 
De examencommissie van de Lerarenopleiding kan de student op diens verzoek, gehoord de 
desbetreffende examinator, vrijstelling verlenen van een tentamen, indien de student: 

a. hetzij een qua inhoud en niveau overeenkomstig onderdeel van een universitaire of hogere 
beroepsopleiding heeft voltooid; 

b. hetzij aantoont door werk- c.q. beroepservaring over voldoende kennis en vaardigheden te 
beschikken m.b.t. het desbetreffende onderdeel. 

 
Artikel 3.12 - Examen 
Deze paragraaf valt onder verantwoordelijkheid van de voor de opleiding(en) 
verantwoordelijke Faculteit en is opgenomen in de facultaire OER die betrekking heeft op de 
opleiding(en) in kwestie. 
 
Artikel 3.13 - Graad 
Deze paragraaf valt onder verantwoordelijkheid van de voor de opleiding(en) 
verantwoordelijke Faculteit en is opgenomen in de facultaire OER die betrekking heeft op de 
opleiding(en) in kwestie. 
  



 

 

 
Artikel 3.14 - Iudicium 
Deze paragraaf valt onder verantwoordelijkheid van de voor de opleiding(en) 
verantwoordelijke Faculteit en is opgenomen in de facultaire OER die betrekking heeft op de 
opleiding(en) in kwestie. 
 
Artikel 3.15 -Toetsplan  
 
De opleiding werkt conform het door haar vastgestelde toetsplan. De examinator is gehouden zich 
aan het toetsplan te houden bij het ontwerpen, nakijken en beoordelen van toetsen en bij het 
bekend maken van en informeren over toetsresultaten. De examencommissie ziet er op toe dat de 
procedure rond toetsontwerp, beoordeling en communicatie tussen examinator en student zoals 
vastgelegd in het toetsplan door de examinator wordt gevolgd. 
 
Het toetsplan van het lerarenopleidingstraject bevat de volgende onderwerpen:  

1. de eindtermen van de opleiding  
2. de curriculumonderdelen en leerdoelen van ieder curriculumonderdeel  
3. de relatie tussen curriculumonderdelen en eindtermen  
4. de toegepaste toetsvorm en de toetsmomenten per onderdeel  
5. de gehanteerde opstellingsprocedures, beoordelingsprocedures, beoordelingscriteria  

en de cesuurbepaling  
6. de verantwoordelijken voor de uitvoering van de verschillende onderdelen van het  

toetsbeleid  
7. de wijze van periodieke evaluatie. 

 
 

Paragraaf 4 Toelating 
 
 

Artikel 4.1 - Vooropleiding 
Deze paragraaf valt onder verantwoordelijkheid van de voor de opleiding(en) 
verantwoordelijke Faculteit en is opgenomen in de facultaire OER die betrekking heeft op de 
opleiding(en) in kwestie. 
 
Artikel 4.2 - Toelating programma’s  
 
Studenten die toegelaten worden tot de Educatieve Master zijn automatisch toegelaten tot 
programma A van het lerarenopleidingstraject van de Educatieve Master.  
 
Voor andere programma’s van de opleiding gelden de volgende toelatingsvoorwaarden: 
programma (B): 
- een afgeronde, aan het schoolvak verwante bacheloropleiding 
- een afgeronde Educatieve Minor in het schoolvak.  

 
programma (C), onderdeel 6 (buitenlandprogramma):  
- een afgeronde Masterstage 1 leraar [schoolvak] ULOM1105 en een afgeronde BCL 

ULOM1005; of een afgeronde Educatieve Minor 
- een afgeronde Masterstage 2 leraar [schoolvak] ULOM1215.  
 
 



 

 

Artikel 4.3 - Toelatingscommissie 
 

Artikel 4.3.1 
De toelating tot de opleiding is opgedragen aan de facultaire toelatings- en/of 
examencommissies. De faculteit waarbinnen de student de Educatieve Master volgt is 
daarmee verantwoordelijk voor de toelating van de student tot de Educatieve Master. 

 
Artikel 4.3.2 
De toelating tot programma’s van het lerarenopleidingstraject binnen de Educatieve Master 
is gemandateerd aan de examencommissie van de Lerarenopleiding.  

 
 
Artikel 4.4A - Toelatingsonderzoek (doorstroom) masteropleidingen: criteria 
Dit artikel valt onder verantwoordelijkheid van de voor de opleiding(en) verantwoordelijke 
Faculteit en is opgenomen in de facultaire OER die betrekking heeft op de opleiding(en) in 
kwestie. 
 
 
Artikel 4.4B - Toelatingsonderzoek topmaster-opleiding: criteria 
Dit artikel valt onder verantwoordelijkheid van de voor de opleiding(en) verantwoordelijke 
Faculteit en is opgenomen in de facultaire OER die betrekking heeft op de opleiding(en) in 
kwestie. 
 
 
Artikel 4.5 - Toelatingsonderzoek: tijdstippen 
Dit artikel valt deels onder verantwoordelijkheid van de voor de opleiding(en) verantwoordelijke 
Faculteit en is opgenomen in de facultaire OER die betrekking heeft op de opleiding(en) in 
kwestie. 
De artikelen 4.5.5 t/m 4.5.8 vallen onder verantwoordelijkheid van de Lerarenopleiding. 

 
Artikel 4.5.5 
Het toelatingsonderzoek m.b.t. het Werken-lerentraject van de Educatieve Master vindt twee 
maal per jaar plaats: tussen 15 mei en 10 juni voor studenten die in het eerste semester willen 
beginnen met het Werken-lerentraject, en tussen 15 november en 10 december voor studenten 
die in het tweede semester met het Werken-lerentraject willen starten. 
 
Artikel 4.5.6 
Een verzoek te worden toegelaten tot het Werken-lerentraject van de Educatieve Master, 
programma B, of een vrijstellingsverzoek m.b.t. Masterstage 1 en BCL wordt voor 15 mei / 15 
november ingediend bij de examencommissie van de Lerarenopleiding. Het verzoek tot 
toelating tot het Werken-lerentraject gebeurt automatisch bij de aanvraag voor een 
opleidingsplaats voor het Werken-lerentraject. De andere twee verzoeken dienen separaat bij 
de examencommissie van de Lerarenopleiding te worden ingediend. 
 
Artikel 4.5.7 
De examencommissie van de Lerarenopleiding beslist voor 30 juni / 31 december over de 
verzoeken genoemd in lid 6.  

 
Artikel 4.5.8 
In bijzondere gevallen kan de examencommissie van de Lerarenopleiding een na de in het 
zesde lid genoemde sluitingsdatum ingediend verzoek in behandeling nemen. 



 

 

Paragraaf 5 Studiebegeleiding  
 
 
Artikel 5.1 - Studievoortgangsadministratie  
 
Deze paragraaf valt deels onder verantwoordelijkheid van de voor de opleiding(en) 
verantwoordelijke Faculteit en is opgenomen in de facultaire OER die betrekking heeft op de 
opleiding(en) in kwestie. 
De Lerarenopleiding draagt zorg voor de registratie van de individuele studieresultaten van de 
studenten voor zover het lerarenopleidingstraject van de Educatieve Master betreft. 

 
Artikel 5.2 - Studiebegeleiding  
 
De Lerarenopleiding draagt zorg voor de introductie en studiebegeleiding van de studenten die 
voor de opleiding zijn ingeschreven, voor zover het gaat om het lerarenopleidingstraject van de 
Educatieve Master, mede ten behoeve van hun voortgang tijdens de studie en oriëntatie op 
mogelijke studiewegen in en buiten de opleiding. 
 
 
 

Paragraaf 6 Overgangs- en slotbepalingen 
 
 
Artikel 6.1 - Wijziging 
 
1. Wijzigingen van de OER betreffende de opleiding worden door de decaan van de Faculteit 

GMW, gehoord de opleidingscommissie van de Lerarenopleiding, vastgesteld. 
 
2. Een wijziging van deze regeling heeft geen betrekking op het lopende studiejaar, tenzij de 

belangen van de studenten daardoor redelijkerwijs niet worden geschaad. 
 
3. Een wijziging kan voorts niet ten nadele van studenten van invloed zijn op: 

a. een goedkeuring die krachtens art. 2.3 is verleend 
b. enige andere beslissing, die krachtens deze regeling is genomen ten aanzien van een 

student. 
 
Artikel 6.2 - Bekendmaking 
 
1. De decaan van de Faculteit GMW draagt zorg voor een passende bekendmaking van deze 

regeling, van de regelen en richtlijnen die door de examencommissie van de Lerarenopleiding 
zijn vastgesteld, alsmede van elke wijziging van deze stukken. 

 
2. Elke belangstellende kan op het bureau van de Lerarenopleiding een exemplaar van de in het 

eerste lid bedoelde stukken verkrijgen. 
  
Artikel 6.4 - Inwerkingtreding 
 
Deze regeling treedt in werking op 1 september 2013. 
Aldus vastgesteld door de decaan van de Faculteit GMW op 1 juli 2013. 
  



 

 

7.2  Onderwijs- en ExamenRegeling Master Leraar Voorbereidend 
Hoger Onderwijs van de RUG 

 
 
 
 
Inhoud: 
 
 
1  Algemene bepalingen 
 
2  Opbouw van de opleiding 
 
3  Tentamens en examens van de opleiding 
 
4 Toelating 
 
5 Studiebegeleiding 
 
6 Overgangs- en slotbepalingen 
  
 
 



 

 

Paragraaf 1 Algemene Bepalingen 
 
 
Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling 
 
Deze regeling is van toepassing op het onderwijs, de tentamens en het examen van de Master 
Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs van de van de faculteiten GMW, Letteren, Economie en 
Bedrijfskunde, Ruimtelijke Wetenschappen, Wijsbegeerte en Wis- en Natuurwetenschappen, en 
op alle studenten die voor de opleiding staan ingeschreven. De Master Leraar Voorbereidend 
Hoger Onderwijs wordt verzorgd door de Lerarenopleiding, een afdeling van de faculteit Gedrags- 
en Maatschappijwetenschappen. De genoemde opleiding leidt tot een eerstegraadsbevoegdheid 
voor: 
 

a. aardrijkskunde (CROHO 68500) 
b. algemene economie (CROHO 68501) 
c. biologie (CROHO 68502) 
d. Duits (CROHO 68503) 
e. Engels (CROHO 68504) 
f. Frans (CROHO 68517) 
g. Fries (CROHO 68527) 
h. geschiedenis en Staatinrichting (CROHO 68506)  
i. Griekse en Latijnse Taal en Cultuur (CROHO 68519) 
j. Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen (CROHO 68509) 
k. management en organisatie (CROHO 68518) 
l. natuurkunde (CROHO 68511) 
m. Nederlands (CROHO 68512) 
n. scheikunde (CROHO 68513) 
o. wiskunde (CROHO 68516) 

 
 
Artikel 1.2 - Begripsbepalingen 
 
In deze regeling wordt verstaan onder: 
a. De wet: de Wet op het Hoger Onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (zoals deze geldt op 21 

juli 2011); 
b. Student: degene die is ingeschreven aan de universiteit voor het volgen van het onderwijs 

en/of het afleggen van de tentamens en het examen van de opleiding; 
c. Opleiding: de masteropleiding genoemd in artikel 1.1 van deze regeling, die voorbereidt op het 

behalen van een eerstegraadslesbevoegdheid voor een bepaald schoolvak, bestaande uit een 
samenhangend geheel van 60 EC onderwijseenheden die worden verzorgd door de 
Lerarenopleiding.  

d. Facultaire examencommissies: de examencommissies van de Faculteiten 
e. Examencommissie van de Lerarenopleiding: de examencommissie van de masteropleiding 

Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs, en het lerarenopleidingstraject als onderdeel van de 
educatieve masteropleidingen en de masteropleiding Educatie en Communicatie in de 
Wiskunde en Natuurwetenschappen, en de Educatieve Minor van de RUG. Deze 
examencommissie fungeert als subcommissie van de Facultaire examencommissies. De 
examencommissie van de Lerarenopleiding is onder andere verantwoordelijk voor de toelating 
tot de verschillende programma’s binnen de opleiding. 

f. De school: de school voor voortgezet onderwijs die fungeert als stageverlenende instelling voor 
de student. 



 

 

g. Tutor: een docent van de Lerarenopleiding die verantwoordelijk is voor de bewaking en 
ondersteuning van de studievoortgang van de student, en die de examinator is van 
Masterstage 1, 2 en 3 Leraar [schoolvak]. 

h. Vakdidacticus: een docent van de Lerarenopleiding die verantwoordelijk is voor de 
vakinhoudelijke en vakdidactische ondersteuning van de student, en die examinator is van 
Vakdidactiek 1 [schoolvak], Vakdidactiek 2 [schoolvak] alsmede in voorkomende gevallen van 
Onderzoek Master Lerarenopleiding. 

i. Onderwijskundige: een docent van de Lerarenopleiding die verantwoordelijk is voor de 
onderwijskundige ondersteuning van de student, en die examinator is van Onderwijskunde 
VO alsmede in voorkomende gevallen van Onderzoek Master Lerarenopleiding. 

j. Schoolopleider: een docent van de school die de student begeleidt bij zijn professionele 
ontwikkeling. 

k. Vakcoach: een docent van de school die les geeft in het schoolvak waarvoor de student wordt 
opgeleid en die belast is met de directe stage- en werkbegeleiding van de student. 

l. Mentor: een docent van de Lerarenopleiding die de student begeleidt bij zijn professionele 
ontwikkeling in situaties waarin de school niet beschikt over een schoolopleider. 

m. JoMiTE: netwerk van Europese universiteiten die afspraken hebben gemaakt die het mogelijk 
maken voor studenten van lerarenopleidingen om een deel van hun lerarenopleidingstraject in 
het buitenland te vervullen. 

n. Studiepunt: eenheid uitgedrukt in EC, waarbij een studiepunt gelijk staat aan 28 uur studeren; 
o. Examenonderdeel: een onderwijseenheid van de opleiding, in de zin van de wet; 
p. Examinator: opleiders verbonden aan de Lerarenopleiding die door de examencommissie van 

de Lerarenopleiding zijn aangewezen om tentamens af te nemen en de uitslag ervan vast te 
stellen.  

q. Examen: het masterexamen van de opleiding;  
r. Tentamen: Een onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de 

examinandus, alsmede de beoordeling van de uitkomsten van dat onderzoek. Tentamen omvat 
zowel schriftelijke als mondelinge toetsen als practica. 

s. Toets: tentamen als bedoeld in artikel 7.10 van de wet; 
t. Practicum: een praktische oefening, als bedoeld in art. 7.13 van de wet, in een van de volgende 

vormen: 
- het maken van een scriptie 
- het maken van een werkstuk of een proefontwerp 
- het uitvoeren van een (onderzoek)opdracht 
- het deelnemen aan veldwerk of een excursie 
- het doorlopen van een stage 
- het deelnemen aan een andere onderwijsleeractiviteit, die gericht is op het bereiken van 

bepaalde vaardigheden, zoals het bijhouden van een bekwaamheidsdossier. 
u. Studiejaar: het tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus van het 

daaropvolgende jaar. 
v. Semester: deel van het studiejaar, beginnend op 1 september en eindigend op een door het 

College van Bestuur te bepalen datum omstreeks 31 januari, dan wel beginnend op 
vorenbedoelde door het College van Bestuur te bepalen datum en eindigend op 31 augustus. 

 
De overige begrippen hebben de betekenis die de wet daaraan toekent. 
 
  



 

 

Artikel 1.3 - Doel van het opleidingstraject 

Met de opleiding wordt beoogd: 
- voor te bereiden op de beroepsuitoefening als leraar met een 

eerstegraadsbevoegdheid voor een bepaald schoolvak. 
 
De universitaire eerstegraadslerarenopleidingen kennen een gezamenlijk uitstroomprofiel dat is 
vastgelegd in ICL-verband1. De ICL is de onder de VSNU ressorterende Interuniversitaire 
Commissie Lerarenopleidingen. Dit profiel is voor wat betreft het wetenschappelijk gehalte van de 
opleiding gebaseerd op de Dublindescriptoren voor WO-onderwijs. Voor wat betreft het 
beroepsvoorbereidende deel van de opleiding stoelt het profiel op de in het kader van de Wet 
Beroepen in het Onderwijs (BIO) door de Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL) geformuleerde 
bekwaamheidseisen voor eerstegraadsleraren. 
 

De Lerarenopleiding van de RUG hanteert het bewuste uitstroomprofiel als uitgangspunt bij de 

omschrijving van de algemene opleidingsdoelen en eindtermen van de opleiding. 

 
De eerstegraadsleraar wordt primair opgeleid voor het 'eerstegraadsgebied': de bovenbouw van 
havo en vwo. De eerstegraadsbevoegdheid is echter inclusief: dit betekent dat eerstegraadsleraren 
bevoegd zijn les te geven in het schoolvak waarvoor ze zijn opgeleid in zowel onderbouw als de 
bovenbouw van het voortgezet onderwijs (vmbo, havo en vwo).  
In het universitaire lerarenopleidingstraject wordt het accent gelegd op de bekwaamheid van 
beginnende leraren in de bovenbouw zoals geformuleerd in de Wet BiO. In het 
lerarenopleidingstraject wordt bekwaamheid (competentie) nagestreefd op een zevental 
samenhangende terreinen die daar van belang zijn en de daaraan verbonden beroepsvereisten.  
In de studiegids wordt deze algemene doelstelling nader geconcretiseerd.   
 
Het lerarenopleidingstraject heeft als taak eerstegraadsleraren op te leiden die hun academische 
instelling kunnen integreren in hun bekwaamheden als leraar. Aanstaande leraren doen dit op een 
planmatige, professionele wijze. Hun academische achtergrond komt hierbij tot uiting in de wijze 
waarop ze disciplinaire kennis weten te vertalen in vakdidactisch verantwoord handelen in de 
praktijk en in de manier waarop ze die praktijk onderzoekmatig weten te analyseren, bij te stellen 
en te dissemineren. 
 
Dit betekent dat de afgestudeerde: 
 

 Beschikt over vakdidactische en onderwijskundige kennis op academisch niveau en in staat 
is deze kennis toe te passen in de onderwijspraktijk. Het gaat hierbij vooral om de kennis 
die nodig is in het voorbereidend hoger onderwijs (bovenbouw havo-vwo).  

 

 Beschikt over de vaardigheid om als teamlid ook vakoverstijgend te werken in de klas en in 
de school. Hij is in staat om gewenste samenhang tussen schoolvakken te bevorderen en 
draagt bij aan het leren van leerlingen in de schoolorganisatie als geheel. 

 

 Op de hoogte is van (inter)nationaal onderzoek en curriculumontwikkeling. Hij is bereid en 
in staat om aan onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten deel te nemen en kan in de eigen 
onderwijspraktijk leersituaties scheppen en daar lering uit trekken 

 
 

1 Competentieprofiel van leraren die aan een ULO zijn opgeleid. 2007. Den Haag, VSNU. 



 

 

 Hij heeft een positieve houding ten opzichte van adolescente leerlingen en beschikt over de 
vaardigheid hen zowel individueel als in groepen te begeleiden. Hij is in staat ze uit te  
dagen zich tot verantwoordelijke en zelfstandige individuen te ontplooien, waarbij hij 
rekening houdt met culturele en individuele verschillen. 

  

 Hij heeft de kennis en vaardigheden om vanuit een eigen pedagogisch-didactische visie op 
onderwijs, met respect voor de in onze pluriforme samenleving aanvaarde normen en 
waarden, te functioneren in het onderwijs, de school en het onderwijsbeleid. 

 

 

De algemene doelen van de opleiding zijn vertaald in de hierna compact omschreven eindtermen: 

 
1. Een goede leraar is interpersoonlijk competent. Hij kan op een goede, professionele 

manier met leerlingen omgaan. 
 

2. Een goede leraar is pedagogisch competent. Hij kan de leerlingen in een veilige 
werkomgeving houvast en structuur bieden om zich sociaal-emotioneel en moreel te 
kunnen ontwikkelen.  

 
3. Een goede leraar is vakinhoudelijk en didactisch competent. Hij kan de leerlingen 

helpen zich de culturele bagage eigen te maken die iedereen nodig heeft in de hedendaagse 
samenleving. 

 
4. Een goede leraar is organisatorisch competent. Hij kan zorgen voor een 

overzichtelijke, ordelijke en taakgerichte sfeer in zijn groep of klas. 
 

5. Een goede leraar is competent in het samenwerken met collega's. Hij kan een 
professionele bijdrage leveren aan een goed pedagogisch en didactisch klimaat op de 
school, aan een goede onderlinge samenwerking en aan een goede schoolorganisatie. 

 
6. Een goede leraar is competent in het samenwerken met de omgeving van de 

school. Hij kan op een professionele manier communiceren met ouders en andere 
betrokkenen bij de vorming en opleiding van zijn leerlingen. 

 
7. Een goede leraar is competent in reflectie, ontwikkeling en onderzoek. Hij kan op 

een professionele manier over zijn bekwaamheid en beroepsopvattingen nadenken. Hij kan 
zijn professionaliteit ontwikkelen en bij de tijd houden. 

 
 
Artikel 1.4 - Vorm van de opleiding 
 
De opleiding wordt zowel voltijds als deeltijds verzorgd.  
 
 
Artikel 1.5 - Iudicium Abeundi  
 

1. In geval van ernstig laakbare gedragingen en/of uitlatingen van een student kan het 
College van Bestuur in bijzondere gevallen na advies van de Examencommissie of van het 
faculteitsbestuur de inschrijving van een student beëindigen.  

 



 

 

2. Het College van Bestuur neemt een beslissing als bedoeld in het eerste lid eerst nadat de 
betreffende student is gehoord omtrent de voorgenomen beslissing, nadat een zorgvuldige 
afweging van alle belangen van de student en van de instelling heeft plaatsgevonden en  
nadat aannemelijk is geworden dat de student door zijn/haar gedragingen en /of 
uitlatingen blijk heeft gegeven van ongeschiktheid voor de uitoefening van een of meer 
beroepen waartoe de door hem/haar gevolgde studie opleidt, danwel voor de praktische 
voorbereiding op die beroepsopleiding. Het faculteitsbestuur, de examencommissie en het 
College van Bestuur nemen daarbij het Protocol Iudicium Abeundi in acht zoals dit door de 
Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra op 1 november 2010 is 
vastgesteld. 

 
 

Paragraaf 2 Opbouw van de opleiding 
 

Artikel 2.1 - Studielast 

 
De opleiding heeft een studielast van 60 EC. De studielast wordt uitgedrukt in hele EC. 
 
 
Artikel 2.2 - Programma’s 
 
De opleiding kent de volgende programma’s: 

a. Het programma A dat voorbereidt op de beroepsuitoefening als leraar met een 
eerstegraadsbevoegdheid voor een bepaald schoolvak.  
 

b. Het programma B dat studenten met een afgeronde Educatieve Minor en bachelor 
voorbereidt op de beroepsuitoefening als leraar met een eerstegraadsbevoegdheid voor een 
bepaald schoolvak. 

 
c. Het programma C dat Nederlandse studenten uit het JoMiTE-project voorbereidt op de 

beroepsuitoefening als leraar met een eerstegraadsbevoegdheid voor een bepaald 
schoolvak en waarin studenten een deel van hun opleiding in het buitenland vervullen. 

 
Erkenning alternatieve onderdelen 
Indien de student ten genoegen van de examencommissie van de Lerarenopleiding aantoont dat 
hij/zij gedurende de opleiding op een andere wijze binnen of buiten een universiteit voldoende 
kennis, inzicht en vaardigheden kan verkrijgen of heeft verkregen waarmee hij aan de eisen van 
een examenonderdeel kan voldoen, kan de examencommissie van de Lerarenopleiding besluiten 
alternatieve invullingen van dat examenonderdeel te erkennen in het perspectief van de 
examinering.  
 
In 2.3. wordt aangegeven welke vakken binnen de programma’s gevolgd kunnen worden.  
 
In 2.4 wordt aangegeven welke vakken buitenlandse studenten die in het kader van JoMiTE een 
deel van hun lerarenopleiding aan de RUG vervullen, kunnen volgen, en wat de keuzeruimte is 
binnen het vak Verdieping voor Minoren in programma B. 
 
 
Artikel 2.3 - Samenstelling programma’s 
 



 

 

De programma’s omvatten de volgende onderdelen met de daarbij vermelde Studielast 
 
 
 Programma A 

1. BCL        ULOM1005 ( 5 EC) 
2. Masterstage 1 leraar [schoolvak]     ULOM1105 ( 5 EC) 
 

Het Werken-lerentraject (50 EC) bestaande uit: 
3. Masterstage 2 leraar [schoolvak]    ULOM1215 (15 EC) 
4. Vakdidactiek 1 [schoolvak]     ULOM1305 (  5 EC) 
5. Vakdidactiek 2 [schoolvak]     ULOM1405 (  5 EC) 
6. Onderwijskunde VO     ULOM1505 (  5 EC) 
7. Masterstage 3 leraar [schoolvak]    ULOM1610 (10 EC) 
8. Onderzoek Master Lerarenopleiding   ULOM1710 (10 EC) 

  
Programma B 

1. Verdieping voor Minoren     ULOM1810 (10 EC) 
 

Het Werken-lerentraject (50 EC) bestaande uit: 
2. Masterstage 2 leraar [schoolvak]    ULOM1215 (15 EC) 
3. Vakdidactiek 1 [schoolvak]     ULOM1305 (  5 EC) 
4. Vakdidactiek 2 [schoolvak]     ULOM1405 (  5 EC) 
5. Onderwijskunde VO     ULOM1505 (  5 EC) 
6. Masterstage 3 leraar [schoolvak]    ULOM1610 (10 EC) 
7. Onderzoek Master Lerarenopleiding   ULOM1710 (10 EC) 

 
  
 Programma C 

1. BCL        ULOM1005 ( 5 EC) 
2. Masterstage 1 leraar [schoolvak]     ULOM1105 ( 5 EC) 
 

Het Werken-lerentraject (50 EC) bestaande uit: 
3.   Masterstage 2 leraar JoMiTE [schoolvak]   ULOM1910 (10 EC) 
4. Vakdidactiek 1 [schoolvak]     ULOM1305 (  5 EC) 
5. Vakdidactiek 2 [schoolvak]     ULOM1405 (  5 EC) 
6. Buitenlandprogramma vlg. JoMiTE-framework   (30 EC)  

 
 
Artikel 2.4 - Keuzeonderdelen 
  
Binnen programma B is het onderdeel ‘Verdieping voor Minoren’  als keuzeonderdeel 
aangemerkt. Invulling van dit onderdeel vindt als volgt plaats. De student volgt bij zijn eigen 
faculteit, dan wel een andere faculteit naar keuze, een of meer extra masteronderdelen of breidt 
een masteronderdeel uit. In beide gevallen bedraagt de studielast minimaal 10 EC. Het 
masterniveau wordt gewaarborgd door de examencommissie van de opleiding van de faculteit in 
kwestie. Op het diplomasuppelement worden vakcode(s) en vakomschrijving(en) van de 
onderdelen in kwestie weergegeven. 
In dit verband gevolgde onderdelen zijn verdiepend ten opzichte van de reguliere onderdelen van 
de opleiding en geven geen recht op vrijstelling van reguliere opleidingsonderdelen. 
 



 

 

De buitenlandse student die in het kader van JoMiTE een deel van zijn lerarenopleiding aan de 
RUG vervult maakt onder goedkeuring van de examencommissie een keuze uit een of meer van de 
volgende onderdelen: 

 
1. Dutch Educational Practice 1   ULOJ0105 (5 EC) 
2. Dutch Educational Practice 2   ULOJ0205 (5 EC) 
3. Educational Science    ULOJ0305 (5 EC) 
4. Subject Methodology 1     ULOJ0405 (5 EC) 
5. Subject Methodology 2    ULOJ0505 (5 EC) 
6. Research Teacher Education 1   ULOJ0605 (5 EC) 
7. Research Teacher Education 2   ULOJ0705 (5 EC) 

 
 
Artikel 2.5 - Practica 
 
1.  De volgende onderdelen, als genoemd in art. 2.3, betreffen een practicum in de daarbij 

aangegeven vorm en van de daarbij vermelde omvang: 
 
 Masterstage 1 leraar [schoolvak] ULOM1105 

Vorm:  

 Stage op vo-school 

 Minimaal 10 uren observeren  

 Minimaal 20 (deel) lessen geven, waarvan minimaal 10 in de bovenbouw, en 1 serie van 
minimaal 6 aaneengesloten volledige lessen zelfstandig in één klas.  

  
Omvang: gemiddeld 5 dagdelen per week 

 
 Masterstage 2 leraar [schoolvak] ULOM1215  

Vorm:  

 Stage op vo-school waarbij zelfstandig wordt lesgegeven aan eigen klassen  

 Minimaal 3 of 4 (zie lid 2) lessen van 50 minuten per week zelfstandig verzorgen  

 Minimaal 10 lessen observeren  

 Volgen van intervisiebijeenkomsten onder leiding van schoolopleider of mentor  

 Deelnemen aan sectie- of teamvergaderingen 

 Overleg met coach 

 Contact met ouders 

 Deelnemen aan rapportvergaderingen  
  

Omvang: gemiddeld 5 dagdelen per week op de dinsdag, woensdag en donderdag. 
 

Masterstage 3 leraar [schoolvak] ULOM1610 
Vorm:  

 Stage op vo-school waarbij zelfstandig wordt lesgegeven aan eigen klassen  

 Minimaal 3 of 4 lessen (zie lid 2) van 50 minuten per week zelfstandig verzorgen  

 Volgen van intervisiebijeenkomsten onder leiding van schoolopleider of mentor 

 Deelnemen aan sectie- of teamvergaderingen 

 Overleg met coach 

 Contact met ouders 

 Deelnemen aan rapportvergaderingen.  



 

 

  
Omvang: gemiddeld 5 dagdelen per week op de dinsdag, woensdag en donderdag.

 
2.  Om een eerstegraadsbevoegdheid te kunnen halen dienen studenten tijdens Masterstage 2 

en 3 in totaal zelfstandig minimaal 120 lessen van 50 minuten te verzorgen, waarvan 60 in 
de bovenbouw. LVHO-studenten die de volledige opleiding volgen (en dus niet vrijgesteld 
zijn voor Masterstage 1), dienen tijdens Masterstage 2 en Masterstage 3 in de regel 
minimaal 4 lessen per week te verzorgen om aan het minimum van 120 lesuren te kunnen 
komen. Zij beginnen Masterstage 2 pas na de herfstvakantie.  

 
Studenten met een eerstegraadsbevoegdheid in een ander schoolvak of een tweedegraads-
bevoegdheid in hetzelfde schoolvak dienen minimaal 60 lessen in de bovenbouw te 
verzorgen om een eerstegraadsbevoegdheid te kunnen halen. De minimumeis van 120 
lessen van 50 minuten geldt niet voor hen. 

 
 
 

Paragraaf 3 Tentamens en examen van de opleiding 
 

Artikel 3.1 - Algemeen 

1. Elk tentamen omvat een onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de 
examinandus, alsmede de beoordeling van de uitkomsten van dat onderzoek. 

2. Het tentamen geeft de student zowel tussentijds als bij afsluiting van het onderdeel de nodige 
informatie of hij de gestelde leerdoelen zal bereiken resp. heeft bereikt.  

3. De beoordeling van de tentamens vindt plaats in hele of halve cijfers groter of gelijk aan 1 en 
kleiner of gelijk aan 10. Het cijfer 5,5 wordt niet gehanteerd. De student is geslaagd voor een 
tentamen indien het cijfer 6,0 of hoger is behaald.  

4. Beoordeling van de tentamens vindt plaats conform de regels en richtlijnen 2012-2012 
vastgesteld door de examencommissie van de Lerarenopleiding. 

5. Indien alle tentamens uit het programma met goed gevolg zijn afgelegd, is het examen voor de 
Master LVHO afgelegd, voor zover de examencommissie van de Lerarenopleiding niet heeft 
bepaald dat het examen tevens omvat een door haar zelf te verrichten onderzoek als bedoeld in 
het eerste lid. 

 
Artikel 3.2 - Verplichte volgorde 
 
3.2.1 De student kan, met uitzondering van het onderdeel Vakdidactiek 1 [schoolvak] 

(ULOM1305)  niet eerder deelnemen aan het Werken-lerentraject dan nadat aan het 
tentamen van onderstaande onderdelen met goed gevolg is deelgenomen: 

 Masterstage 1 leraar [schoolvak] ULOM1105 

 Basiscursus Master Lerarenopleiding ULOM1005 

 Door de voor de opleiding verantwoordelijke Faculteit als voorwaardelijk 
 aangemerkte onderdelen 

 



 

 

 
3.2.2 De in 3.2.1 genoemde verplichte volgorde geldt niet voor de student die de Educatieve 

Minor met goed gevolg heeft afgelegd; deze student kan niet eerder deelnemen aan het 
Werken-lerentraject dan nadat aan het tentamen van onderstaande onderdelen met goed 
gevolg is deelgenomen: 

 Door de voor de opleiding verantwoordelijke Faculteit als voorwaardelijk 
 aangemerkte onderdelen 

 
 
3.2.3 Aan het tentamen van: 

 Masterstage 3 leraar [schoolvak] ULOM1610 
kan niet eerder worden deelgenomen dan nadat aan het tentamen van onderstaande 
onderdelen met goed gevolg is deelgenomen: 
o Masterstage 2 leraar [schoolvak] ULOM1215 

 
 
3.2.4 Aan het tentamen van: 

 Onderzoek Master Lerarenopleiding ULOM1710 
kan niet eerder worden deelgenomen dan nadat aan het tentamen van onderstaande 
onderdelen met goed gevolg is deelgenomen: 
o Vakdidactiek 1 [schoolvak] ULOM1305    
o Vakdidactiek 2 [schoolvak]ULOM1405 

 
 
Artikel 3.3 - Beoordeling stage  
 
De beoordeling van de Masterstages 1, 2 en 3 wordt verricht door de tutor, aan de hand van een 
Bekwaamheidsdossier en een gesprek hierover.  
 
 
Artikel 3.4 - Tijdvakken en frequentie tentamens  
 
Tot het afleggen van de tentamens van de in artikel 2.3 genoemde onderdelen wordt in elk 
collegejaar maximaal tweemaal de gelegenheid gegeven. Voor de onderdelen Masterstage 1, 
Masterstage 2 en Masterstage 3 geldt dat er gedurende de gehele opleiding maximaal twee 
gelegenheden zijn om het tentamen af te leggen.  
 
  



 

 

Artikel 3.5 - Vorm van de tentamens 
 
1. De onderdelen worden op de volgende manieren getentamineerd: 
  

Onderdeel  Vorm van tentamen 
BCL ULOM1005 Schriftelijke toets algemene didactiek en 

pedagogiek  
Vakdidactische opdracht en/of toets 
 

Masterstage 1 leraar [schoolvak] ULOM1105 Bekwaamheidsdossier  
Beoordelingsgesprek naar aanleiding van het 
Bekwaamheidsdossier 

Masterstage 2 leraar [schoolvak] ULOM1215 Bekwaamheidsdossier 
Beoordelingsgesprek naar aanleiding van het 
Bekwaamheidsdossier 

Masterstage 3 leraar [schoolvak] ULOM1610
  

Bekwaamheidsdossier 
Presentatie 
Beoordelingsgesprek naar aanleiding van het 
Bekwaamheidsdossier en de presentatie 

Vakdidactiek 1 [schoolvak] ULOM1305
  

Dossieropdracht en mondelinge presentatie  

Vakdidactiek 2 [schoolvak] ULOM1405
  

Dossieropdracht en schriftelijk tentamen 

Onderwijskunde VO ULOM1505
  

Schriftelijk tentamen 

Onderzoek Master 
Lerarenopleiding 

ULOM1710 Presentatie en schriftelijk verslag (concept 
artikel) 

 

2. Op verzoek van de student kan de examencommissie toestaan dat een tentamen op een andere 
wijze dan vorenbedoeld wordt afgelegd. 

 
3. Aan studenten met een functiestoornis wordt de gelegenheid geboden de tentamens op een 

zoveel mogelijk aan hun individuele handicap aangepaste wijze af te leggen. De examen-
commissie wint zo nodig deskundig advies in alvorens te beslissen. 

 
 
Artikel 3.6 - Mondelinge tentamens 
 
1. Indien op grond van 3.5.2 toegestaan wordt dat een student een mondeling tentamen wordt 

afgenomen, geldt dat bij dat mondeling tentamen niet meer dan één persoon tegelijk 
getentamineerd wordt, tenzij de examencommissie anders heeft bepaald. 

 
2. Het mondeling afnemen van een tentamen is openbaar, tenzij de examencommissie of de 

desbetreffende examinator in een bijzonder geval anders heeft bepaald, dan wel de student 
daartegen bezwaar heeft gemaakt. 

 
 
Artikel 3.7 - Vaststelling en bekendmaking tentamenuitslag  
1. De examinator stelt t de uitslag van een tentamen vast binnen 10 werkdagen na de dag waarop 

het is afgelegd. 



 

 

2. De student heeft inzagerecht, beschreven in artikel 3.9 eerste lid, alsmede een mogelijkheid 
om onderbouwd bezwaar in te dienen tegen de vaststelling van de tentamenuitslag bij de 
examencommissie van de Lerarenopleiding. Tegen de beslissing van de examencommissie 
staat beroep open bij het College van Beroep voor de examens zoals bedoeld in art 7.60 WHW. 

 
Artikel 3.8 - Geldigheidsduur 
 
1. De geldigheidsduur van behaalde onderdelen is vijf jaar, tenzij overgangsbepalingen anders 

aangeven. 
 

2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan de examencommissie voor een onderdeel, 
waarvan het tentamen langer dan drie jaar geleden is behaald, een aanvullend dan wel 
vervangend tentamen opleggen, alvorens de student wordt toegelaten tot het afleggen van het 
desbetreffende examen. 

 
Artikel 3.9 - Inzagerecht 
 
1. Gedurende maximaal zes weken na de bekendmaking van de uitslag van een schriftelijk 

tentamen krijgt de student op zijn verzoek inzage in zijn beoordeeld werk. Tevens wordt hem 
op zijn verzoek tegen kostprijs een kopie verschaft van dat werk. 

 
2. Gedurende de in het eerste lid genoemde termijn kan elke belangstellende kennis nemen van 

vragen en opdrachten van het desbetreffende tentamen, alsmede van de normen aan de hand 
waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden. 

 
3. De inzage of de kennisneming geschiedt op een door de examinator vast te stellen plaats en op 

ten minste twee door de examinator vast te stellen tijdstippen. Indien de belanghebbende 
aantoont door overmacht verhinderd te zijn of te zijn geweest op een aldus vastgestelde plaats 
en tijdstip te verschijnen, wordt hem een andere mogelijkheid geboden, zo mogelijk binnen de 
in het eerste lid genoemde termijn. 

 
Artikel 3.10 - Vrijstelling  
 
De examencommissie van de Lerarenopleiding kan de student op diens verzoek, gehoord de 
desbetreffende examinator, vrijstelling verlenen van een tentamen, indien de student: 

a. hetzij een qua inhoud en niveau overeenkomstig onderdeel van een universitaire of hogere 
beroepsopleiding heeft voltooid 

b. hetzij aantoont door werk- c.q. beroepservaring over voldoende kennis en vaardigheden te 
beschikken m.b.t. het desbetreffende onderdeel. 

   
     
Artikel 3.12  - Examen 
Dit artikel valt onder verantwoordelijkheid van de voor de opleiding(en) verantwoordelijke 
Faculteit en is opgenomen in de facultaire OER die betrekking heeft op de opleidingen in 
kwestie. 
 
Artikel 3.13  - Graad 
Dit artikel valt onder verantwoordelijkheid van de voor de opleiding(en) verantwoordelijke 
Faculteit en is opgenomen in de facultaire OER die betrekking heeft op de opleidingen in 
kwestie. 
 



 

 

Artikel 3.14 - Iudicium 
Dit artikel valt onder verantwoordelijkheid van de voor de opleiding(en) verantwoordelijke 
Faculteit en is opgenomen in de facultaire OER die betrekking heeft op de opleidingen in 
kwestie. 
 
 
Artikel 3.15 - Toetsplan  
 
1. De opleiding werkt conform het door haar vastgestelde toetsplan. De examinator is gehouden 

zich aan het toetsplan te houden bij het ontwerpen, nakijken en beoordelen van toetsen en bij 
het bekend maken van en informeren over toetsresultaten. De examencommissie ziet er op toe 
dat de procedure rond toetsontwerp, beoordeling en communicatie tussen examinator en 
student zoals vastgelegd in het toetsplan door de examinator wordt gevolgd. 

 
Het toetsplan van de Lerarenopleiding bevat de volgende onderwerpen:  

1. de eindtermen van de opleiding  
2. de curriculumonderdelen en leerdoelen van ieder curriculumonderdeel  
3.  de relatie tussen curriculumonderdelen en eindtermen  
4. de toegepaste toetsvorm en de toetsmomenten per onderdeel  
5. de gehanteerde opstellingsprocedures, beoordelingsprocedures, beoordelingscriteria en de 

cesuurbepaling  
6.  de verantwoordelijken voor de uitvoering van de verschillende onderdelen van het 

toetsbeleid 
7. de wijze van periodieke evaluatie. 

 
 

Paragraaf 4 Toelating 
 
 
Artikel 4.1 - Vooropleiding 
Deze paragraaf valt onder verantwoordelijkheid van de voor de opleiding(en) 
verantwoordelijke Faculteit en is opgenomen in de facultaire OER die betrekking heeft op de 
opleiding(en) in kwestie. 
 
 
Artikel 4.2 - Toelating programma’s  
 
Toegelaten tot de opleiding worden die kandidaten die beschikken over een voor het schoolvak 
relevante afgeronde vakmaster of doctoraalopleiding. 
 
Voor andere programma’s van de opleiding gelden de volgende toelatingsvoorwaarden: 

programma B: 
a. een afgeronde, aan het schoolvak verwante bacheloropleiding 
b. een afgeronde Educatieve Minor in het schoolvak  
 
programma C, onderdeel 6 (buitenlandprogramma):  
a. een afgeronde Masterstage 1 leraar [schoolvak] ULOM1105 en een afgeronde BCL 

ULOM1005; of een afgeronde Educatieve Minor 
b. een afgeronde Masterstage 2 leraar [schoolvak] ULOM1215.  

 



 

 

 
Artikel 4.3 - Toelatingscommissie 
 

1. De toelating tot de opleiding is opgedragen aan de daartoe bij de bewuste faculteit 
ingestelde toelatings- en/of examencommissie.  

2. De toelating tot programma’s binnen de opleiding is gemandateerd aan de 
examencommissie van de Lerarenopleiding.  

 
Artikel 4.4 - Toelatingsonderzoek 
Dit artikel valt onder verantwoordelijkheid van de voor de opleiding(en) verantwoordelijke 
Faculteit en is opgenomen in de facultaire OER die betrekking heeft op de opleidingen in 
kwestie. 
 

Artikel 4.4A - Toelatingsonderzoek (doorstroom) masteropleidingen: criteria 
Dit artikel valt onder verantwoordelijkheid van de voor de opleiding(en) 
verantwoordelijke Faculteit en is opgenomen in de facultaire OER die betrekking heeft op 
de opleidingen in kwestie. 
 
Artikel 4.4B - Toelatingsonderzoek topmaster-opleiding: criteria 
Dit artikel valt onder verantwoordelijkheid van de voor de opleiding(en) 
verantwoordelijke Faculteit en is opgenomen in de facultaire OER die betrekking heeft op 
de opleidingen in kwestie. 
 

 
Artikel 4.5 - Toelatingsonderzoek: tijdstippen 
 

Artikel 4.5.1  
Het toelatingsonderzoek m.b.t. de toelating tot de opleiding vindt tweemaal per jaar plaats: 
tussen 15 mei en 10 juni voor studenten die in het eerste semester willen beginnen met de 
Master LVHO, en tussen 15 november en 10 december voor studenten die in het tweede 
semester willen beginnen met de Master LVHO. Deze laatste mogelijkheid staat alleen 
open voor studenten die vrijgesteld worden van Masterstage 1 en de BCL, op grond van 
eerder verworven competenties, of die aan programma B mogen deelnemen. 

 
Artikel 4.5.2  
Een verzoek te worden toegelaten tot de opleiding wordt voor 15 mei / 15 november 
ingediend bij de Facultaire toelatings- en/of examencommissiecommissie. 

 
Artikel 4.5.3  
De toelating tot de opleiding wordt verleend onder de voorwaarde dat de kandidaat 
uiterlijk op de betreffende begindatum van de opleiding (1 september / 1 februari) zal 
voldoen aan de in art. 4.4 bedoelde eisen t.a.v. kennis en vaardigheden, zoals die blijken uit 
getuigschriften van door hem gevolgde opleidingen. Op de schriftelijke verklaring omtrent 
toelating wordt de student gewezen op de beroepsmogelijkheid bij het College van beroep 
voor de examens. 
 
Artikel 4.5.4  
De facultaire toelatings- en/of examencommissie beslist voor 10 juni / 10 december over 
het verzoek tot toelating tot de opleiding. 
 
 



 

 

Artikel 4.5.5 
 In bijzondere gevallen kan de facultaire toelatings- en/of examencommissie een na de in 

het tweede lid genoemde sluitingsdatum ingediend verzoek in behandeling nemen. 
 

Artikel 4.5.6   
Een verzoek te worden toegelaten tot programma B of een vrijstellingsverzoek m.b.t. 
Masterstage 1 en Basiscursus Lerarenopleiding wordt voor 15 mei / 15 november ingediend 
bij de examencommissie van de Lerarenopleiding. 

 
Artikel 4.5.7  
De examencommissie van de Lerarenopleiding beslist voor 30 juni / 31 december over het 
verzoek tot toelating tot programma B of over het vrijstellingsverzoek. 
 
Artikel 4.5.8  
In bijzondere gevallen kan de examencommissie van de Lerarenopleiding een na de in het 
vijfde lid genoemde sluitingsdatum ingediend verzoek in behandeling nemen. 

 
  
 

Paragraaf 5  Studiebegeleiding  
 
 
Artikel 5.1 - Studievoortgangsadministratie  
De Lerarenopleiding draagt zorg voor de registratie van de individuele studieresultaten van de 
studenten. 
 
Artikel 5.2 - Studiebegeleiding  
De Lerarenopleiding draagt zorg voor de introductie en de studiebegeleiding van de studenten, 
die voor de opleiding zijn ingeschreven, mede ten behoeve van hun voortgang tijdens de studie en 
oriëntatie op mogelijke studiewegen in en buiten de opleiding.  
 
 

Paragraaf 6  Overgangs- en slotbepalingen 
 
 
Artikel 6.1 - Wijziging 
1. Wijzigingen van de OER betreffende de opleiding worden door de decaan van de Faculteit 

GMW, gehoord de opleidingscommissie van de Lerarenopleiding, vastgesteld. 
 
2. Een wijziging van deze regeling heeft geen betrekking op het lopende studiejaar, tenzij de 

belangen van de studenten daardoor redelijkerwijs niet worden geschaad. 
 
3. Een wijziging kan voorts niet ten nadele van studenten van invloed zijn op: 

a. een goedkeuring die krachtens art. 2.3 is verleend 
b. enige andere beslissing, die krachtens deze regeling is genomen ten aanzien van een 

student. 
 

Artikel 6.2 - Bekendmaking 
1. De decaan van de Faculteit GMW draagt zorg voor een passende bekendmaking van deze 

regeling, van de regelen en richtlijnen die door de examencommissie van de 
Lerarenopleiding zijn vastgesteld, alsmede van elke wijziging van deze stukken. 



 

 

2. Elke belangstellende kan op het bureau van de Lerarenopleiding een exemplaar van de in 
het eerste lid bedoelde stukken verkrijgen. 

  
 
Artikel 6.3 - Inwerkingtreding 
Deze regeling treedt in werking op 1 september 2013. 
 
Aldus vastgesteld door de decaan van de Faculteit GMW op 1 juli 2013. 
  



 

 

 

7.3  Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 
2013-2014 voor: 

 

 Lerarenopleidingstraject van de Educatieve Master / Master Communicatie en Educatie 

 Master LVHO 

 Educatieve Minor 
 

met betrekking tot de opleiding tot eerstegraads- of beperkt tweedegraadsdocent in de 
schoolvakken: 

 
› aardrijkskunde 
› algemene economie  
› biologie 
› Duits 
› Engels  
› filosofie  
› Frans 
› Fries  
› geschiedenis en staatsinrichting 
› Griekse en Latijnse Taal en Cultuur 
› informatica 
› maatschappijleer 
› management en organisatie 
› natuurkunde 
› Nederlands  
› scheikunde  
› Spaans 
› wiskunde 

  
 
 
Ingangsdatum: 1 september 2013 
Vastgesteld op: 1 juli 2013  



 

 

Inleiding 
 
Deze Regels en Richtlijnen voor de Examencommissie van de Lerarenopleiding (vanaf nu te 
noemen ‘examencommissie’) zoals bedoeld in artikel 7.12, vierde lid van de Wet op het Hoger 
Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, zijn vastgesteld door de examencommissie van de 
Lerarenopleiding, en gelden voor de examens en tentamens van de eenjarige Masteropleiding 
LVHO, het lerarenopleidingstraject als onderdeel van de Educatieve Masteropleidingen of 
Master Educatie en Communicatie, en de Educatieve Minor.  
 
Genoemde opleidingen (Educatieve Master en Master LVHO) leiden op tot het verkrijgen van 
een eerstegraadsbevoegdheid in de vakken aardrijkskunde, algemene economie, biologie, 
Duits, Engels, filosofie, Frans, Fries, geschiedenis en staatsinrichting, Grieks, Latijn en 
klassieke culturele vorming, informatica, maatschappijleer, management en organisatie, 
natuurkunde, Nederlands, scheikunde, Spaans, wiskunde. Voor de schoolvakken Spaans, 
informatica en filosofie verzorgt de RUG geen eenjarige educatieve Masteropleiding. 
 
De Educatieve Minor is een facultair onderdeel in de bachelor en deze leidt – na het behalen 
van een relevante bachelor – tot een beperkt tweedegraadsbevoegdheid in de vakken 
aardrijkskunde, biologie, Duits, Engels, Frans, Fries, geschiedenis en staatsinrichting, Grieks, 
Latijn en klassieke culturele vorming, informatica, maatschappijleer, natuurkunde, 
Nederlands, scheikunde, Spaans, wiskunde. Voor de schoolvakken ‘filosofie’, ‘algemene 
economie’ en ‘management en organisaties’ verzorgt de Lerarenopleiding geen Educatieve 
Minor 
 
Positiebepaling ten opzichte van de faculteiten 
De Lerarenopleiding maakt sinds 1 september 2011 onderdeel uit van de faculteit Gedrags- 
en Maatschappijwetenschappen, en is een van de vier disciplines, naast Psychologie, 
Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde, en Sociologie. De Lerarenopleiding 
verzorgt de lerarenopleidingen voor de faculteiten van de Rijksuniversiteit Groningen. 
 
De examencommissie van de Lerarenopleiding fungeert als een subcommissie van de 
examencommissies van de Faculteiten. De examencommissie van de Lerarenopleiding en 
alleen de examencommissie van de Lerarenopleiding is bevoegd tot: 

1. Het nemen van beslissingen omtrent de goedkeuring van de onderdelen van: 

 het 60 EC lerarenopleidingsdeel van de Educatieve Master, de Master Educatie 
en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen 

 de Master LVHO 

 de Educatieve Minor 
   zoals bedoeld in artikel 7.3 van de WHW. 
 

2. Het bepalen en handhaven van volgtijdelijkheidseisen binnen onderdelen van: 

 het 60 EC lerarenopleidingsdeel van de Educatieve Master, de Master Educatie 
en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen 

 de Master LVHO 

 de Educatieve Minor 
        

  



 

 

en het bepalen en handhaven van volgtijdelijkheidseisen tussen onderdelen van: 

 het 60 EC lerarenopleidingsdeel van de Educatieve Master, de Master Educatie 
en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen 

 de Master LVHO 

 de Educatieve Minor.  
 

3. Het nemen van beslissingen omtrent regelingen die in afwijking van geldende 
bepalingen op verzoek van de student kunnen worden getroffen, voor zover deze 
betreffen: 

 het 60 EC lerarenopleidingsdeel van de Educatieve Master, de Master Educatie 
en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen 

 de Master LVHO 

 de Educatieve Minor. 
 

4. Het nemen van beslissingen omtrent vrijstelling voor examenonderdelen van: 

 het 60 EC lerarenopleidingsdeel van de Educatieve Master, de Master Educatie 
en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen 

 de Master LVHO 

 de Educatieve Minor. 
 

5. Het vaststellen van de uitslag van de tentamens van: 

 het 60 EC lerarenopleidingsdeel van de Educatieve Master, de Master Educatie 
en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen 

 de Master LVHO 

 de Educatieve Minor. 
 

6. Het treffen van maatregelen bij inbreuk op de orde tijdens een tentamen van: 

 het 60 EC lerarenopleidingsdeel van de Educatieve Master, de Master Educatie 
en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen 

 de Master LVHO 

 de Educatieve Minor 
zoals bedoeld in artikel 12 van de WHW. 

 
7. Het borgen van de kwaliteit van de tentamens met betrekking tot: 

 het 60 EC lerarenopleidingsdeel van de Educatieve Master, de Master Educatie 
en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen 

 De Master LVHO 

 De Educatieve Minor. 

 

8. Het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen binnen het kader van de 

onderwijs- en examenregeling, bedoeld in artikel 7.13 van de WHW, om de uitslag 

van tentamens en examens te beoordelen en vast te stellen met betrekking tot:  

 het 60 EC lerarenopleidingsdeel van de Educatieve Master, de Master Educatie 
en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen 

 De Master LVHO 

 De Educatieve Minor. 

 
  



 

 

De Facultaire examencommissies zijn o.a. verantwoordelijk voor de toelating van de studenten 
tot de Educatieve Minor en tot de opleidingen Educatieve Master en Master LVHO.

 
 
Artikel 1 - Begripsomschrijvingen 
In deze regels en richtlijnen wordt verstaan onder: 

 OER: de onderwijs- en examenregelingen van het lerarenopleidingstraject van de 
Educatieve Master, de Master LVHO van en de Educatieve Minor, geldig voor de 
studiejaren 2013-2014 

 Tentamen: de beoordeling van de bekwaamheden, kennis en/of vaardigheid van de 
examinandus m.b.t. een bepaald onderdeel van de opleiding. 

 Het examen: het afsluitende examen zoals bedoeld in de OER, tenzij anders vermeld. 

 Examinator: degene die een tentamen afneemt en daartoe als bevoegde is 
aangewezen door de examencommissie van de Lerarenopleiding. 

 Examinandus: degene die zich onderwerpt aan een tentamen of examen 

 Student: degene die is ingeschreven voor de opleiding. 
 
 
Artikel 2 - Samenstelling en taakstelling van de Examencommissie van de 
Lerarenopleiding  
1. De examencommissie bestaat uit minimaal 3 docenten van de Lerarenopleiding en een 

vertegenwoordiger van het onderwijsveld. 
 
2.  Naast de in de inleiding genoemde taken, heeft de examencommissie de volgende taken: 

 het op- en /of vaststellen van de te hanteren opstellingsprocedures, beoordelings-
procedures, beoordelingscriteria en de cesuurbepaling voor toetsen en tentamens, en het 
toezien op de handhaving daarvan. De procedures etc. staan beschreven in het Toetsplan 
van de Lerarenopleiding dat elk jaar wordt beschreven 

 het aanwijzen van de verantwoordelijken voor de uitvoering van de verschillende 
onderdelen van de toetsing 

 het vaststellen van de wijze van periodieke evaluatie en van het geheel van de toetsing 

 het evalueren van het Toetsplan van de Lerarenopleiding op het kunnen realiseren van 
de eindtermen van de opleiding 

 het er op toezien dat wordt getoetst conform het door het faculteitsbestuur vastgestelde 
Toetsplan van de Lerarenopleiding. 

 

Artikel 3 - Beoordeling en herkansingen 
1. In het Toetsplan van de Lerarenopleiding 2013-2014 staat beschreven op welke wijze de 

beoordeling van de verschillende onderdelen plaatsvindt. 
2.  Een voldoende op Minorstage 1 en 2 of Masterstage 1, 2 en 3 mag niet herkanst worden. 
3.   Studenten die de Educatieve Master, de Master LVHO of de Educatieve Minor 

begonnen zijn onder een OER eerder dan die uit 2013-2014, en die een onvoldoende 
behalen bij de herkansing van een stage-onderdeel, krijgen het dringende advies om te 
stoppen met de lerarenopleiding. Het aantal herkansingsmogelijkheden is voor die 
studenten echter onbeperkt. Studenten die vallen onder de OER 2013-2014 krijgen 
maximaal 1 herkansing voor de stage-onderdelen, onder de voorwaarde dat de 
beoordelaar van de stage voldoende perspectief ziet voor het met succes afsluiten van 
het bewuste onderdeel. 



 

 

Artikel 4 - Mondeling tentamen 
1. Indien een student een mondeling tentamen aflegt dient dat mondeling of worden 

vastgelegd via video of audio, of er dient bij dat mondeling tentamen een tweede 
examinator aanwezig te zijn. 

2.   Van elk mondeling tentamen dient verslag gemaakt te worden door een van de beoordelaars. 
 
 
Artikel 5 - Vaststelling van de uitslag van het examen 
De examencommissies van de betreffende faculteiten stellen de uitslag van het afsluitende 
examen van de opleiding Educatieve Master, de master Educatie en Communicatie, of 
Master LVHO vast. Tevens stellen zij de uitslag van het afsluitend examen van de bachelor-
opleidingen vast; de student die de Educatieve Minor en daarnaast het afsluitend examen 
van de juiste bachelor met goed gevolg heeft afgelegd, ontvangt bij de bul een beperkte 
tweedegraadsbevoegdheid. 

 
 
Artikel 6 - Iudicium 
De examencommissies van de betreffende faculteiten besluiten over het verlenen van 
het predicaat Cum Laude. 

 
 
Artikel 7 - Aanmelding 
Deelneming aan een tentamen vindt niet plaats dan na deugdelijke en tijdige aanmelding via 
ProgressWWW. 

 

Artikel 8 - Vrijstellingsverzoeken 
1. Een verzoek om vrijstelling voor onderdelen van de lerarenopleiding wordt schriftelijk 

ingediend bij de examencommissie van de Lerarenopleiding voorzien van benodigde 
bijlagen die dienen ter feitelijke ondersteuning van het verzoek. 

 
2.  Vrijstellingsverzoeken worden alleen op de door de examencommissie van de 

Lerarenopleiding vastgestelde tijdstippen behandeld. De student wordt binnen 7 
werkdagen na afloop van de vergadering in kennis gesteld van de beslissing. 

 
3.   De examencommissie van de Lerarenopleiding baseert zich bij haar beslissing mede op 

de vrijstellings- en assessmentregelingen met betrekking tot erkenning van verworven 
competenties (EVC’s), conform de daartoe vastgelegde procedures. 

 
4.  De examencommissie van de Lerarenopleiding hoort zo nodig de betreffende 

examinatoren, alvorens te beslissen over het verzoek. 
 

 
Artikel 9 - De orde tijdens een tentamen 
1. De examinandus is verplicht de aanwijzingen van de examencommissie, c.q. de 

examinator van de Lerarenopleiding, op te volgen. 
 
2.  Volgt de examinandus een of meer aanwijzingen als bedoeld in het eerste lid niet op, dan 

kan hij door de examencommissie c.q. de examinator van de Lerarenopleiding worden 
uitgesloten van de verdere deelname aan het betreffende tentamen. De uitsluiting heeft tot 
gevolg dat geen uitslag wordt vastgesteld van dat tentamen. Voordat de examencommissie 



 

 

c.q. de examinator van de Lerarenopleiding een besluit tot uitsluiting neemt, stelt zij de 
examinandus in de gelegenheid te worden gehoord. 

 
Artikel 10 - Fraude 
1. Onder fraude wordt verstaan het handelen of nalaten van een examinandus dat erop is 

gericht het vormen van een juist oordeel betreffende zijn kennis, inzicht en 
vaardigheden geheel of gedeeltelijk onmogelijk te maken. 

 
2.  In geval van fraude tijdens het afleggen van een tentamen kan de examencommissie van de 

Lerarenopleiding de examinandus uitsluiten van verdere deelname aan het betreffende 
tentamen voor een periode van ten hoogste één jaar. 

 
3.  De beslissing betreffende uitsluiting wordt genomen naar aanleiding van het schriftelijk 

verslag van de begeleider van de door hem geconstateerde of vermoede fraude. 
 
4.  In spoedeisende gevallen kan de examencommissie van de Lerarenopleiding een 

voorlopige beslissing tot uitsluiting nemen op grond van een mondeling verslag van de 
begeleider. Hij draagt zorg dat dit verslag terstond na afloop van het tentamen op schrift 
wordt gesteld en in afschrift aan de examinandus wordt verstrekt. 

 
5. De examinandus kan aan de examencommissie van de Lerarenopleiding verzoeken de 

uitsluiting ongedaan te maken. Bij dit verzoek voegt hij een afschrift van het verslag, 
bedoeld in het derde lid, en desgewenst zijn schriftelijke commentaar daarop. 

 
6.  Voordat de examencommissie van de Lerarenopleiding een beslissing neemt op een 

verzoek, als bedoeld in het vijfde lid, stelt zij de examinandus in de gelegenheid te worden 
gehoord. 

 
7. Een uitsluiting heeft tot gevolg, dat geen uitslag wordt vastgesteld voor het in het tweede 

lid bedoelde tentamen. 

 

Artikel 11 - Procedure van beoordeling 
1. In het Toetsplan van de Lerarenopleiding 2013-2014 staat beschreven op welke wijze de 

beoordeling van de verschillende onderdelen plaatsvindt. 
 
Artikel 12 - Procedure van nabespreking en inzagerecht 
1. In aanvulling op artikel 3.6 uit de OER: zo spoedig mogelijk na de bekendmaking van de 

uitslag van een mondeling tentamen vindt desgevraagd dan wel op initiatief van de 
examinator een nabespreking plaats tussen de examinator(en) en de geëxamineerde, 
waarbij de gegeven beoordeling wordt toegelicht. 

 
2.   De examencommissie c.q. examinator van de Lerarenopleiding kan afwijkingen toestaan 

van het bepaalde in het eerste en tweede lid, en van artikel 3.6 uit de OER. 
 
3.   Indien door of vanwege de examencommissie van de Lerarenopleiding een collectieve 

nabespreking wordt georganiseerd, kan de geëxamineerde een verzoek ter inzage pas 
indienen wanneer hij bij de collectieve nabespreking aanwezig is geweest en zijn verzoek 
motiveert, of indien hij door overmacht verhinderd is geweest bij de collectieve 
nabespreking aanwezig te zijn. 



 

 

Artikel 13 - Maatstaven 
De examencommissie c.q. de examinatoren nemen bij alle beslissingen de volgende
maatstaven als richtsnoer: 

 het behoud van kwaliteits- en selectie-eisen van elk tentamen 

 doelmatigheidseisen, onder meer gericht op: 
o het beperken van tijdverlies voor studenten, die snelle voortgang maken met de studie 
o tijdig staken van de studie door studenten indien het onwaarschijnlijk is dat zij zullen 

slagen voor het afsluitend examen 

 bescherming tegen zichzelf van de student die een te grote studielast op zich wil nemen 

 mildheid jegens studenten, die door omstandigheden buiten hun schuld, studievertraging 
hebben ondervonden. 

 
 
Artikel 14 - Klachten en Beroepsrecht 
1. Indien een student een klacht heeft over een beoordeling dient de student deze klacht 

eerst voor te leggen aan de examinator. Indien de klacht blijft, kan de student een verzoek 
indienen bij de examencommissie om de klacht te onderzoeken. Deze zal dan een 
beslissing nemen. 

 
2.   Tegen deze beslissing van de examencommissie van de Lerarenopleiding staat beroep 

open bij het College van Beroep voor de Examens (CBE) als bedoeld in artikel 7.61 van de 
WHW. Indien een student bezwaar aantekent tegen een beslissing van de 
examencommissie dan wordt deze student door de examencommissie van de 
Lerarenopleiding meteen doorverwezen naar het CBE. De termijn voor het indienen van 
een beroepschrift bedraagt zes weken. Na ontvangst van het beroepschrift door het CBE, 
zal het CBE eerst proberen een minnelijke schikking tussen betrokkenen te treffen. Is dit 
niet mogelijk gebleken, dan wordt het beroepschrift door het CBE in behandeling 
genomen en zal de indiener hiervan door het CBE worden gehoord. 

 
 
Artikel 15 - Wijziging regels en richtlijnen 
1. Geen wijzigingen vinden plaats, die van toepassing zijn op het lopende studiejaar, 

tenzij de belangen van studenten hierdoor redelijkerwijs niet worden geschaad. 
 
 
Artikel 16 - Inwerkingtreding 
1. Deze regels en richtlijnen zijn vastgesteld door de examencommissie van de Lerarenopleiding 

en treden in werking met ingang van 1 september 2013.  



 

 

 

7.4 Vrijstellings- en assessmentregelingen voor elders verworven 
competenties (EVC’s) 

 
Voor studenten die: 

 
› het Werken-lerentraject van de tweejarige Educatieve Master of de masteropleiding 

Educatie en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen van de RUG 
aanvangen in 2013-2014 

› de Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs van de RUG aanvangen in 2013-2014 
 

Ingangsdatum: 1 september 2013 
 

 
Inleiding 
 
Dit document is bestemd voor opleiders en studenten van de Master Leraar Voorbereidend 
Hoger Onderwijs (de eenjarige master), het lerarenopleidingstraject van de tweejarige 
Educatieve Masteropleidingen en de masteropleiding Educatie en Communicatie in de 
Wiskunde en Natuurwetenschappen van de RUG.  
 
In dit document staan procedures en regelingen vermeld voor studenten die in aanmerking 
willen komen voor een assessment op basis van elders verworven competenties. In de meeste 
gevallen gaat het om studenten uit één van onderstaande categorieën: 
› kandidaten die eerstegraadsbevoegd zijn in een ander schoolvak 
› kandidaten die tweedegraadsbevoegd zijn in hetzelfde schoolvak 
› kandidaten met onderwijservaring in het vo of hbo. 
 
In het document wordt eerst de algemene procedure van aanmelding en intake beschreven. 
Daarna worden per categorie de regelingen beschreven die van toepassing zijn. 

 
Algemene procedure  

 
1. De kandidaat meldt zich aan bij de secretaris van het dagelijks bestuur van de 

Examencommissie van de Lerarenopleiding voor een assessment op basis van elders 
verworven competenties. Hij: 
a. geeft aan voor welke educatieve master en voor welk schoolvak hij ingeschreven staat 
b. geeft aan voor welke EVC-regeling hij in aanmerking wil komen 
c. levert bewijsstukken aan waarmee hij zijn EVC’s kan onderbouwen. 

 

 In geval van regeling 1.11 of 2.11 bestaan de bewijsstukken uit het diploma 
waaruit de eerstegraads- of tweedegraadsbevoegdheid blijkt. 

 Indien de kandidaat volgens regeling 3.12 vrijstelling wil aanvragen voor 
masterstages bestaan de bewijsstukken uit minimaal twee namen en 
contactgegevens van referenten (schoolopleider, afdelings-/teamleider, collega 
zelfde vak) en eventueel andere documenten met betrekking tot voor het 
onderwijs relevante (werk)ervaring (bijvoorbeeld lesobservaties, beoordelings- 
en functioneringsverslagen). De kandidaat krijgt na de aanvraag van de 
secretaris van de examencommissie het verzoek een beoordelingsformulier in 
te laten vullen door de twee referenten en de formulieren te retourneren. 



 

 

 Indien de kandidaat vrijstelling voor andere onderdelen dan de stages wil 
aanvragen, dient hij relevante bewijsstukken(bijvoorbeeld Progress-gegevens 
van gevolgde vakken) aan te leveren. 

 
De huidige secretaris is Paul Holthuis (p.holthuis@rug.nl) 
 

2. In geval de student een beroep doet op de EVC-regeling 3.12 wijst het D.B. van de 
examencommissie een of meer assessoren aan die onderzoeken of de kandidaat over de 
noodzakelijke competenties beschikt. Afhankelijk van de regeling zijn dat vakdidactici 
en/of tutoren. Het onderzoek betreft een intakegesprek waarbij de assessoren bepalen of 
de kandidaat in aanmerking komt voor de vrijstelling. De assessoren baseren hun oordeel 
op basis van het gesprek, het cv en de bewijsstukken. De kandidaat kan worden gevraagd 
aanvullende bewijsstukken te leveren. 

 
3. In geval de student een beroep doet op EVC-regeling 1.12 of 2.12 geldt de 

standaardvrijstellingsregeling. Het D.B. van de examencommissie treedt dan op als 
assessor, controleert de bijgevoegde diploma’s en wijst, bij goedkeuring daarvan, de 
standaardvrijstellingsregeling toe. 

 
De assessoren vullen het intakeformulier in en sturen dit naar de secretaris van het D.B. 
examencommissie.  
 
Het D.B. van de examencommissie kan besluiten tot toekenning, gedeeltelijke toekenning of 
afwijzing van het verzoek. Indien besloten wordt tot een gedeeltelijke toekenning wordt in overleg 
met de betreffende vakdidacticus of docent voor die taak een programma vastgesteld. 
 
Vrijstellingen worden op onderstaande momenten in behandeling genomen, afhankelijk van het 
moment van instromen in de opleiding en de onderdelen waarvoor de vrijstelling wordt 
aangevraagd. De EVC-procedure wordt uiterlijk afgerond binnen tien werkdagen na de deadline 
waarop het verzoek ingediend kan worden. Zie stroomschema op de laatste pagina. 

 
1.12 Regeling voor kandidaten die eerstegraadsbevoegd zijn in een ander schoolvak 

 
Toepasbaarheid van de regeling 
Kandidaten die al een eerstegraadsbevoegdheid hebben gehaald en die een tweede 
bevoegdheid willen halen op eerstegraadsniveau in een ander schoolvak. 

 
Geldigheid regeling 
Deze regeling is geldig voor studenten die het Werken-lerentraject van de tweejarige 
Educatieve Master of de masteropleiding Educatie en Communicatie in de Wiskunde en 
Natuurwetenschappen van de RUG aanvangen in 2013-2014, of die de Master Leraar 
Voorbereidend Hoger Onderwijs aanvangen in 2013-2014. 

 
Assessor 
Vakdidacticus 
 
Uitkomsten assessment 
Het programma van deze kandidaten omvat maximaal 30 EC. 
 
De volgende onderdelen zijn verplicht: 
1 Vakdidactiek 1 [schoolvak] (5) 



 

 

2 Vakdidactiek 2 [schoolvak] (5) 
3 Masterstage 3 leraar [schoolvak] (10) 
4 Onderzoek Master Lerarenopleiding (10) 
 
De kandidaat wordt voor de volgende onderdelen vrijgesteld: 
1 BCL (5 ) 
2 Masterstage 1 leraar ]schoolvak] (5) 
3 Masterstage 2 leraar [schoolvak] (15) 
4 Onderwijskunde VO (5) 

 
Programma 

Spreiding van onderdelen over het cursusjaar  
1e semester 2e semester 

Vakdidactiek 1 en Vakdidactiek 2  Onderzoek Master Lerarenopleiding 
Masterstage 3 leraar [schoolvak] 

De student loopt wel het hele jaar door stage, maar ‘Masterstage 3 leraar [schoolvak]’ 
wordt beoordeeld aan het eind van het tweede semester. Dit vanwege de ondersteunende 
colleges en bijbehorende stage-opdrachten ‘Verdieping Vakdidactiek’. 
 

2.12 Regeling voor kandidaten die tweedegraadsbevoegd zijn in hetzelfde 
 schoolvak 

 
Toepasbaarheid van de regeling 
Kandidaten met een tweedegraadsbevoegdheid die in hetzelfde vak een eerstegraads-
bevoegdheid willen halen  
 
Geldigheid regeling 
Deze regeling is geldig voor studenten die het Werken-lerentraject van de tweejarige 
Educatieve Master of de masteropleiding Educatie en Communicatie in de Wiskunde en 
Natuurwetenschappen van de RUG aanvangen in of na 2013-2014, of die de Master Leraar 
Voorbereidend Hoger Onderwijs aanvangen in of na 2013-2014. 
 
Assessor 
Vakdidacticus 
 
Uitkomsten assessment 
Het programma van deze kandidaten omvat maximaal 30 EC. 
 
De volgende onderdelen zijn verplicht: 

1. Vakdidactiek 1 [schoolvak] (5)  
2. Vakdidactiek 2 [schoolvak] (5) 
3. Masterstage 3 leraar [schoolvak] (10) 
4. Onderzoek Master Lerarenopleiding (10) 

 
De kandidaat wordt voor de volgende onderdelen vrijgesteld: 

1. BCL (5 ) 
2. Masterstage 1 leraar [schoolvak] (5) 
3. Masterstage 2 leraar [schoolvak] (15) 
4. Onderwijskunde VO (5) 

 



 

 

Programma 
Spreiding van onderdelen over het cursusjaar  
1e semester 2e semester 

Vakdidactiek 1 en Vakdidactiek 2  Onderzoek Master Lerarenopleiding 
Masterstage 3 leraar [schoolvak] 

 

De student loopt wel het hele jaar door stage, maar ‘Masterstage 3 leraar [schoolvak]’ 
wordt beoordeeld aan het eind van het tweede semester. Dit vanwege de ondersteunende 
colleges en bijbehorende stageopdrachten ‘Verdieping Vakdidactiek’. 

 
3.12 Regeling voor kandidaten met relevante onderwijservaring  
 

Toepasbaarheid van de regeling 
Kandidaten zonder onderwijsbevoegdheid die aantoonbaar beschikken over ervaring als 
docent in de bovenbouw van het vo of in het hbo.  

 
Studenten die een vrijstelling aanvragen voor Masterstage 1 dienen minimaal 20 lessen in 
de onder- of bovenbouw te hebben gegeven in het schoolvak waarvoor vrijstelling wordt 
gevraagd.  
 
Studenten die een vrijstelling aanvragen voor Masterstage 2 dienen minimaal 60 lessen in 
de onderbouw en 60 in de bovenbouw zelfstandig te hebben gegeven. 

 
Geldigheid regeling 
Deze regeling is geldig voor studenten die het Werken-lerentraject van de tweejarige 
Educatieve Master of de masteropleiding Educatie en Communicatie in de Wiskunde en 
Natuurwetenschappen van de RUG aanvangen in of na 2013-2014, of die de Master Leraar 
Voorbereidend Hoger Onderwijs aanvangen in of na 2013-2014. 
 
Assessoren 
Vakdidacticus 
Tutor 

 
Uitkomsten assessment 
Het programma van deze kandidaten omvat maximaal 60 EC. 

 
Voor de volgende onderdelen kan geen vrijstelling worden aangevraagd: 

1. Vakdidactiek 2 [schoolvak] (5) 
2. Masterstage 2 leraar [schoolvak] (15) 
3. Masterstage 3 leraar [schoolvak] (10) 

4. Onderzoek Master Lerarenopleiding (10) 
 

De kandidaat kan op basis van het assessment mogelijk (gedeeltelijk) vrijgesteld worden 
 voor: 

1. BCL (5 EC) 
2. Masterstage 1 leraar [schoolvak] (5) 
3. Vakdidactiek 1 [schoolvak] (5) 
4. Onderwijskunde (5)



 

 

 

Ja 

Tweedegraads 

bevoegdheid

  

Bezit de kandidaat 

een WO-master of 

doctoraaldiploma in 

het schoolvak? 

Ja 

Nee 

Ja 

Eerstegraads 

bevoegdheid 

ander schoolvak 

ULO-traject van max. 30 EC, regeling 

2.12 

Eerst toelating tot Educatieve Master 

door faculteit, daarna ULO-traject van 

max. 30 EC , regeling 2.12 

Of 

Doorverwijzen naar professional 

master (hbo) 

Meldt de kandidaat 

zich officieel aan als 

zij-instromer in het 

beroep? 

Nee 

Nee 

Zij aparte 

regeling zij-

instromers 

Bezit de kandidaat 

een WO-master of 

doctoraaldiploma in 

het schoolvak? 

Nee 

Nee 

Bezit de kandidaat een 

WO-master of 

doctoraaldiploma in 

het schoolvak? 

Ja 

Beschikt de kandidaat 

over werkervaring in 

het v.o. of hbo? 

Nee Ja 

Regulier ULO-traject 

van 60 EC 

Bezit de kandidaat een aan 

het schoolvak verwante 

master? 

Ja 

Nee 

Eerst toelating tot Educatieve 

Master door faculteit, daarna 

regulier ULO-traject van 

60 EC  

Niet toelaatbaar 

Ja 
ULO-traject van max. 30 EC, 

regeling 1.12 

Eerst toelating tot Educatieve 

Master door faculteit, daarna 

ULO-traject van max. 30 EC, 

regeling 1.12 

Regeling 3.12 

Is de kandidaat in het 

bezit van een 

onderwijsbevoegdheid



 

 

 

 


