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1 Vooraf 

Dit Handboek is bedoeld voor studenten, begeleiders op school, tutoren en vakdidactici en 
bevat praktische informatie over het studieprogramma 2018 - 2019 van de minorstudent en 
de daarmee samenhangende begeleidings- en beoordelingsactiviteiten. De Educatieve Minor 
wordt aangeboden door de Lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen. 
 
De Educatieve Minor 
Een bachelorstudent die de Educatieve Minor heeft afgerond én zijn bachelordiploma met 
goed gevolg afsluit, krijgt een lesbevoegdheid voor vmbo-tl en de onderbouw van havo-vwo. 
 
Nestor 
Binnen Nestor, de elektronische leeromgeving van de RUG, staan alle digitale versies van de 
benodigde documenten voor de Educatieve Minor alsmede de bekwaamheidsprofielen van 
de studenten. Dit Handboek en alle formulieren staan ook op: www.rug.nl/lerarenopleiding.  
 
Vragen? 
De informatie in deze handleiding heeft een algemeen karakter en is geldig voor studenten 
van alle schoolvakken. Vakspecifieke vragen kunnen studenten, schoolopleiders en coaches 
voorleggen aan de betreffende vakdidacticus van de Lerarenopleiding. Met vragen over 
individuele studenten kunnen schoolopleiders en coaches zich wenden tot de tutor van de 
Lerarenopleiding die aan de betreffende school verbonden is. Problemen van algemene aard 
rond de Educatieve Minor kunt u voorleggen aan de betreffende personen bij de 
Lerarenopleiding (zie onderaan deze pagina en achterin).  
 
Voor gemak en eenduidigheid hanteren we de mannelijke persoonsvorm. 
 
   

 
Kijk voor benodigde documenten en formulieren op: 

www.rug.nl/lerarenopleiding/onderwijs 

 

 
 
 
 
 
 
Disclaimer 
Hoewel dit Handboek met de nodige zorgvuldigheid is samengesteld kan het niettemin 
onvolkomenheden en/of onduidelijkheden bevatten.  
 
Voor vragen, opmerkingen en suggesties kunt u terecht bij: 

o Chris Diederiks  (h.c.diederiks@rug.nl) - studieadviseur 

o Dik Maandag (d.w.maandag@rug.nl)   - coördinator Onderwijs 

http://www.rug.nl/lerarenopleiding/onderwijs
mailto:c.h.w.bakker@rug.nl
mailto:Dik
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2 Opleidingsprogramma 

 

2.1 Eindtermen Educatieve Minor 
 
De eindtermen van de Educatieve Minor zijn direct afgeleid van de SBL-bekwaamheidseisen 
die voor dit doel zijn toegesneden op de leraar vmbo-tl en de onderbouw havo-vwo.  
 

De student die de Educatieve Minor met goed gevolg heeft doorlopen beschikt over de kennis, 
vaardigheid en de bereidheid om les te geven aan vmbo-tl en onderbouw havo-vwo. De 
student is voor dit deel van het onderwijs en deze doelgroep in staat om: 
1. een goede samenwerking met en tussen leerlingen tot stand te brengen 
2. voor groepen en voor individuele leerlingen een veilige leeromgeving te creëren 
3. voor groepen en voor individuele leerlingen een krachtige leeromgeving in te richten 

waarin leerlingen zich op een goede manier leerinhouden van zijn vakgebied eigen maken 
4. in groepen en in andere contacten met leerlingen een overzichtelijk, ordelijk en 

taakgericht leef- en werkklimaat tot stand te brengen 
5. relevante informatie uit te wisselen met collega’s in de school en uitkomsten daarvan te 

benutten 
6. (onder begeleiding) relevante informatie uit te wisselen met verzorgers van leerlingen 

buiten school en daarin te zorgen voor afstemming en 
7. eigen opvattingen over het leraarschap en de eigen bekwaamheden als leraar te 

expliciteren, kritisch te analyseren en verder te ontwikkelen op basis van theoretische 
inzichten en empirische gegevens. 

 

 
2.2 Omvang studieprogramma  

 
De studielast van de Educatieve Minor is 30 ECTS, gelijkstaand aan 840 studiebelastingsuren. 
De studiepunten zijn verdeeld over vier examenonderdelen. Het semester loopt van maandag 
3 september 2018 tot en met vrijdag 1 februari 2019. De studiebelasting is 40 uur per week.  
 
Voor het praktijkonderdeel is de student in principe drie dagen per week aanwezig op de 
stageschool. De woensdag is gereserveerd voor het instituutsprogramma. Voor de colleges 
geldt een aanwezigheidsplicht van minimaal 80%. Indien hieraan niet wordt voldaan, volgt 
een aanvullende opdracht. Eén dag in de week is de student vrijgeroosterd voor zelfstudie en 
het uitwerken van opdrachten. De weekindeling van individuele studenten wordt bepaald in 
overleg met  school en student. 
 
 

2.3 Opleidingsachtergrond Minorstudenten 
 
Studenten die de Educatieve Minor kiezen, volgen een schoolvak-gerelateerde 
bacheloropleiding aan de Rijksuniversiteit Groningen. Minorstudenten zitten in de regel in het 
derde jaar van hun opleiding en hebben hun propedeuse (eerste bachelorjaar) afgerond. Ze 
hebben over het algemeen minimaal 1,5 jaar vakinhoudelijke studie achter de rug. De 
meesten zijn 21 jaar of ouder. Na het voltooien van de Educatieve Minor resteert in de meeste 
gevallen nog een half jaar vakstudie bij de faculteit, waarna de bachelor wordt gehaald. Dit 
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diploma geeft, in combinatie met het voltooien van de Educatieve Minor, de bevoegdheid les 
te geven in een specifiek vak in het vmbo-tl en in de onderbouw havo-vwo. 
 
Het onderwijs van de Educatieve Minor is voor wat betreft de vakdidactiek clustergewijs 
georganiseerd: er is een Minor voor alfavakken, bètavakken en gammavakken. In het 
overzicht hieronder staat welke vooropleiding de studenten volgen en de verdeling van de 
schoolvakken over de clusters.  
 
 
Clusterindeling, bacheloropleidingen en schoolvakken Educatieve Minor 
 

Bachelor Schoolvak 

Educatieve Minor - Alfa 

Duitse taal en cultuur Duits 

Engelse taal en cultuur Engels 

Friese taal en cultuur Fries 

Griekse en Latijnse taal en cultuur Grieks/Latijn/KCV 

Nederlandse taal en cultuur Nederlands 

Romaanse talen en culturen/hoofdvak Frans Frans 

Romaanse talen en culturen/hoofdvak Spaans Spaans 

Educatieve Minor - Bèta 

Biologie Biologie 

Informatica Informatica 

Natuurkunde Natuurkunde 

Scheikunde Scheikunde 

Wiskunde Wiskunde 

Life Science & Technology Scheikunde 

Educatieve Minor - Gamma 

Geschiedenis Geschiedenis 

Sociale geografie en planologie Aardrijkskunde 

Godsdienst- en Levensbeschouwing 
Godsdienst- en 
Levensbeschouwing 

 
 

2.4 Opbouw en samenhang programma 
 
Het programma van de Educatieve Minor kent vier examenonderdelen. 
 

 Fase Onderdeel EC 

I 
september 

- medio 
november 

1. Minorstage 1 Leraar [schoolvak] 
In de Educatieve Minor loopt de student het hele semester 
stage op een middelbare school. In deze eerste fase werkt hij 
van het observeren van ervaren docenten naar het zelfstandig 
verzorgen van minimaal 20 (delen van) lessen toe waarbij het 
wenselijk is dat hij aan het eind gewend geraakt is aan het 
geven van hele lessen. Tijdens de stage dient de student een 
aantal opdrachten te maken die worden opgenomen in het 

10 
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digitale portfolio. Aan het einde van deze oriënterende en 
voorbereidende stage wordt de student beoordeeld.   

I 
september 

- medio 
november 

2. Basiscursus Minor Lerarenopleiding 
Het doel van dit onderdeel is dat de student op de hoogte is 
van elementaire theorie die betrekking heeft op (effectief) 
pedagogisch-didactisch handelen in de klas, en deze theorie 
weet toe te passen in zijn lespraktijk. Het gaat dan onder 
andere om effectief leiding geven aan de klas en orde houden, 
aspecten van lesvoorbereiding en -uitvoering en omgaan met 
leerlingen. Het onderdeel wordt getoetst met een tentamen.  

5 

II 
medio 

november 
- januari 

3. Minorstage 2 Leraar [schoolvak] 
In de tweede fase van de Educatieve Minor gaat de student 
zelfstandig lesgeven. Ook in deze fase is hij drie dagen per 
week op de stageschool. Hij verzorgt lessenseries en ontwerpt 
onderwijsmateriaal. Ook worden weer een aantal opdrachten 
uitgevoerd en verzameld in het digitale portfolio. Aan de hand 
van lesobservaties en dit portfolio wordt in het eindgesprek 
vastgesteld of hij voldoet aan de eisen die gekoppeld zijn aan 
de onderwijsbevoegdheid voor de onderbouw havo-vwo en 
vmbo-tl.   

10 

II 
medio 

november 
- januari 

4. Vakdidactiek [schoolvak]: onderbouw 
In de theoretische component van de tweede fase van de 
Educatieve Minor geeft de vakdidacticus theorie en training 
gericht op de vakdidactiek. Net als in de eerste fase volgt de 
student colleges en maakt hij vakdidactische opdrachten. Het 
onderdeel wordt afgesloten op basis van de resultaten van een 
aantal opdrachten.  

5 

 
 
De stage is opgebouwd volgens de fasering oriënteren - meedoen - zelf doen. Hierbij wordt 
de student geleidelijk aan in de gelegenheid gesteld zelf verantwoordelijkheid te nemen voor 
het verzorgen van onderwijs.  
 
De stageactiviteiten worden gestuurd en gestructureerd door gerichte opdrachten vanuit het 
instituut; de resultaten van die opdrachten vormen input voor de activiteiten op het instituut. 
Ook de aldaar behandelde theorie sluit aan op wat in de praktijk aan de orde komt. Als rode 
draad door deze fasen loopt de voortdurende activiteit ‘Reflectie op professionele 
ontwikkeling’ die op de school ondersteund wordt door intervisie met medestudenten onder 
begeleiding van een schoolopleider. (Studenten van een stageschool zonder schoolopleider 
komen op het instituut in een zgn. ‘mentorgroep’ bijeen.) 
 
 

2.5 Stage 
 
Op de volgende pagina staat de globale verdeling van de stageactiviteiten over het semester. 
Activiteiten kunnen van kolom wisselen, als dat op grond van de individuele situatie van 
studenten en/of school zinvol is.  
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Fase 1 Minorstage 1  
(september – medio november) 

Fase 2 Minorstage 2 
(medio november – januari) 

 Observeren van 15 lessen onderbouw 

 Gerichte interviews met docenten 

 Een dag meelopen met een 
onderbouwklas 

 Een dag meelopen met een docent 

 Gericht interview met de vakcoach 

 Oriëntatie op de schoolorganisatie 

 Bijwonen van sectie/teamoverleg 

 Samen onderwijs voorbereiden met 
coach 

 Een leerlingenenquête afnemen en 
bespreken  

 Verzorgen van minimaal 20 deel- en/of 
volledige  lessen onder begeleiding 
waarvan er minimaal acht hele lessen 
aan het eind gegeven moeten worden 

 Leren werken met een 
lesplanningsformulier 

 Gezamenlijk (met coach) 
evalueren/nakijken van leerlingwerk 

 Leerlingen een enquête over het 
functioneren van de minor in laten 
vullen. 
 

 Zelfstandig verzorgen van minimaal 40 
lessen of delen van lessen 

 Zelfstandig ontwerpen, uitvoeren en 
evalueren van een lessenserie 

 (Onder begeleiding) gesprekken voeren  
met ouders 

 Evalueren/nakijken van leerlingwerk 

 Een leerlingenenquête afnemen en 
bespreken  

 Een gegeven les opnemen en bespreken. 

 Meedraaien in de sectie/het team 

 Een keer op één dag 4 - 5 lessen geven  

 Indien mogelijk deelnemen aan niet- 
lesgebonden activiteiten 

 Leerlingen een enquête over het 
functioneren van de minor in laten vullen. 
 
 

 Intervisie in netwerkbijeenkomsten met peers 

 Reflectie op Professionele ontwikkeling 
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2.6 Werken aan de basiskennis 
 
Hieronder staan de globale thema’s van het instituutsprogramma over het semester. Hier 
geldt dat activiteiten/onderwerpen in een bepaalde periode meer accent kunnen krijgen dan 
andere. Voor de colleges geldt een aanwezigheidsplicht van minimaal 80%. Indien hieraan 
niet wordt voldaan volgt een aanvullende opdracht. 
 

P
e

d
ag

o
gi

ek
 

 Aspecten van ontwikkelingspsychologie: de leerling tussen 12 en 16 

 Pedagogisch handelen in de klas (observeren) 

 Effectief communiceren 

 Aspecten van groepsdynamica 

 Het belang van een veilig leerklimaat en motivatie in het onderwijs 

 Ontwerpen vanuit leertheoretisch perspectief 

 Leer- en prestatiemotivatie 

 Interactie met de klas 

A
lg

em
e

n
e 

d
id

ac
ti

ek
 

 Het Nederlandse schoolsysteem in vogelvlucht 

 Recente ontwikkelingen in onderbouw havo-vwo en vmbo-tl 

 Aspecten van onderwijsorganisatie 

 Kenmerken van effectief onderwijzen 

 Directe instructie en effectief presenteren 

 Ambachtelijk do’s en don’ts bij de planning van onderwijs 

 Observeren en beoordelen van docentgedrag vanuit het perspectief van 
effectief onderwijzen 

 Het gebruik van observatie-instrumenten 

 Ambachtelijk do’s en don’ts bij de uitvoering en evaluatie van onderwijs 

 Activerende didactiek 

 Didactische evaluatie 

 Onderwijsevaluatie 

V
ak

d
id

ac
ti

ek
 

 Het beroep van vakdocent en de eigen vak-autobiografie (incl. eigen vakkennis) 

 Plaats van het vak in de onderbouw en in vmbo-tl  

 Methode en leergang in de onderbouw en vmbo-tl 

 Vakspecifiek lesontwerp en lesvoorbereiding en het maken van een lesplan 

 Vakinhoud laten aansluiten bij kennis/leefwereld van de onderbouwleerling 

 Veel voorkomende misconcepties bij leerlingen in de onderbouw 

 Ontwikkeling eigen visie en opvattingen over het schoolvak 

 Kerndoelen en leerlijnen van het schoolvak 

 Het ontwerpen van een lessenserie vanuit vakdidactisch perspectief 

 Voor het vak relevante werkvormen en relevante wijzen van evaluatie/toetsing 

 Het evalueren van een lessenserie vanuit vakdidactisch perspectief 

 Het belang van vakspecifieke vaardigheden  

 Actuele discussies en vernieuwingen binnen het schoolvak 
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2.7 Literatuur  

 
Bij de Educatieve Minor bestuderen studenten de volgende algemene literatuur. Daarnaast is 
er voor elk schoolvak specifieke vakdidactische literatuur. De vakdidacticus zal hierover 
nadere informatie geven aan het begin van de cursus. 
 
Lessen in orde, P.I. Teitler, Druk/editie: 3, ISBN: 978 90 469 035531, Uitgever: Coutinho 
Effectief leren, S. Ebbens, Druk/editie: 4, ISBN: 9789001873127, Uitgever: Noordhoff Uitgevers 
De vijf rollen van de leraar, Martie Slooter, ISBN: 9789065086167, Uitgever: CPS 
Onderwijsontwikkeling en advies 
Gemotiveerd leren en lesgeven, Anje Ros, Druk/editie: 1, ISBN: 978 90 469 0399 5, Coutinho 
 

 
2.8 Bekwaamheidsdossier  

 
De opdrachten uit Minorstage 1 en 2 worden verzameld in een digitaal Bekwaamheidsdossier 
binnen de Nestor course Educatieve Minor 2018 - 2019. Beide stages hebben een eigen 
Bekwaamheidsdossier.  
In dit dossier staan naast de opdrachten (beschreven in de hoofdstuk 4, 5 en 7) ook per fase 
twee ingevulde beoordelingsformulieren (zie Nestor). Het eerste ingevuld door de coach, het 
tweede ingevuld door de student.  

 
 

2.9 Toetsing en opdrachten  
 
De vier onderdelen van de Educatieve Minor worden alle beoordeeld met een cijfer. Deze 
onderdelen zijn: Basiscursus, Minorstages 1 & 2 en Vakdidactiek. 
 
2.9.1 Eindopdracht Basiscursus Minor Lerarenopleiding 
 
Het onderdeel Basiscursus Minor Lerarenopleiding wordt afgesloten met een schriftelijke 
eindopdracht, genaamd ‘Orde houden’. Voor deze eindopdracht gebruik je de literatuur uit 
(hoofdstukken van) de boeken genoemd in 2.7. De precieze omschrijving van de opdracht 
‘Orde houden’ is te vinden in hoofdstuk 6. Deze opdracht lever je in via Nestor (de knop 
‘Inleveren Opdracht’ staat links in het menu). Deadline inleveren opdracht is: 8 november 
2018. 
  
Beoordeling 
Het cijfer voor de Basiscursus Minor Lerarenopleiding wordt bepaald door de eindopdracht 
‘Orde houden’. Om een voldoende te behalen op de Basiscursus Minor Lerarenopleiding moet 
je cijfer hoger zijn dan (of gelijk zijn aan) 5,5. Volgens de OER mag een 5,5 niet gegeven 
worden; een gemiddelde tussen de 5,5 en 6,0 wordt afgerond naar 6,0 (= voldoende). Een 
gemiddeld cijfer lager dan 5.5 is onvoldoende. Een cijfer onder de 5.5 is onvoldoende en dient 
herkanst te worden.  
Procedure hertentamen Basiscursus Minor Lerarenopleiding 
Aanmelden voor de herkansing is verplicht. Stuur voor 6 december 2018 een mail naar 
Martha Witterholt: m.g.witterholt@rug.nl.  

mailto:m.g.witterholt@rug.nl
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De herkansing bestaat uit het opnieuw inleveren van een herziene versie van de 
eindopdracht, uiterlijk  13 december  2018, zowel via Nestor als via m.g.witterholt@rug.nl. 
Bovendien geldt het laatst behaalde resultaat. Als je bij de herkansing een lagere eindscore 
behaalt, telt deze lagere score dus als resultaat. 
 
 
2.9.2 Beoordeling Minorstage 1 
 
Zoals in 2.10 te lezen is, is voor de eerste twee weken van de Educatieve Minor een intensief 
programma opgesteld. Tijdens deze weken worden er op de stageschool een viertal 
opdrachten gemaakt. Deze opdrachten moeten uiterlijk maandag 17 september 2018 
worden opgenomen in het digitaal portfolio (Bekwaamheidsdossier) in Nestor. De opdrachten 
worden door een tutor (opleider van de Lerarenopleiding) van feedback voorzien. Om door 
te mogen gaan met de stage, moeten alle opdrachten zijn gemaakt. De omschrijvingen van de 
opdrachten zijn te vinden in hoofdstuk 4. Tijdens de Minorstage 1 moet een vijftal opdrachten 
worden uitgevoerd, waarvan de omschrijvingen zijn te vinden in hoofdstuk 5. Ook deze 
opdrachten moeten in het Bekwaamheidsdossier geplaatst worden.  
 
Half november vindt een gesprek plaats met de student, de opleider op de stageschool, de 
coach en de tutor. Er moet een gefundeerd antwoord gegeven worden op de volgende 
vragen: 

 Vind ik dat het onderwijs iets voor me is? 

 Vinden anderen dat ik iets ben voor het onderwijs?  
 
De coach vult het beoordelingsinstrument ‘stage Educatieve Minor’ in (beschikbaar binnen 
Nestor) en bespreekt het met de schoolopleider. Het Beoordelingsformulier wordt uiterlijk 29 
oktober 2018 door de student in het digitaal portfolio geplaatst.  
Het digitaal portfolio vormt de basis voor dit gesprek en is door de student op uiterlijk 29 
oktober 2018 conform de richtlijnen gevuld. Betrokkenen aan het gesprek nemen kennis van 
de inhoud van dit portfolio. 
 
In dit gesprek wordt de stage beoordeeld met een cijfer. Hiervoor geldt: 

 Cijfer <6: De 10 EC voor Minorstage 1 wordt niet toegekend en instroom in fase 2 
van de Educatieve Minor is niet mogelijk. 

 Cijfer = 6: De 10 EC voor Minorstage 1 wordt wel toegekend maar instroom in fase 2 
van de Educatieve Minor is niet mogelijk omdat er onvoldoende perspectief is op een 
succesvolle afronding van de beroepskwalificerende stage in fase 2. 

 Cijfer >6: De 10 EC voor Minorstage 1 wordt wel toegekend en instroom in fase 2 van 
de Educatieve Minor is wel mogelijk. 

Als het gesprek daartoe aanleiding geeft, overleggen coach/schoolopleider en tutor over 
eventueel te nemen aanvullende maatregelen. 
 
2.9.3 Beoordeling Minorstage 2 
 
Tijdens Minorstage 2 moet wederom een vijftal opdrachten worden uitgevoerd, waarvan de 
omschrijvingen te vinden zijn in hoofdstuk 7. Ook deze opdrachten moeten in het 
Bekwaamheidsdossier geplaatst worden.  

mailto:m.g.witterholt@rug.nl
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Eind januari vindt een eindgesprek plaats met de student, de coach, de schoolopleider en de 
tutor. Het digitaal portfolio vormt de basis voor dit gesprek en is door de student op uiterlijk 
23 januari 2018 conform de richtlijnen gevuld. 
Net als bij Minorstage 1 vult de coach het beoordelingsinstrument ‘stage Educatieve Minor’ 
in (beschikbaar binnen Nestor) en bespreekt het met de schoolopleider. Het 
Beoordelingsformulier wordt uiterlijk 23 januari 2018 in het digitaal portfolio van de student 
geplaatst. 
Aan de hand van lesobservaties en het Bekwaamheidsdossier wordt vastgesteld of de student 
voldoet aan de eisen gekoppeld aan de onderwijsbevoegdheid voor de onderbouw havo-vwo 
en vmbo-tl. De stage wordt beoordeeld met een cijfer. Indien de student niet startbekwaam 
bevonden wordt, volgt geen toekenning van de 10 EC voor Minorstage 2.  
 
2.9.4 Beoordeling Vakdidactiek [schoolvak]: onderbouw 
 
Dit onderdeel van de Educatieve Minor wordt in clusterverband vormgegeven. Per cluster zijn 
vakspecifieke dossieropdrachten omschreven en er wordt een vakspecifieke eindopdracht 
gegeven. De vakdidacticus beoordeelt dit onderdeel. 
 
 

2.10 Programma 3 t/m 14 september 2018 
 
In de eerste twee weken is een intensief programma opgesteld om te bewerkstelligen dat de 
student voldoende kennis opdoet om in fase 1 goed te kunnen functioneren op de 
stageschool. Het programma vindt afwisselend plaats bij de Lerarenopleiding (LO) en op de 
stageschool. De opdrachten tijdens deze weken moeten naar behoren uitgevoerd zijn voordat 
er begonnen mag worden met lesgeven, te bepalen door de schoolopleider en de tutor. (De 
kans bestaat dat niet alle opdrachten binnen deze twee weken uitgevoerd kunnen worden in 
verband met bijvoorbeeld excursies op de stageschool. Hiermee wordt dan uiteraard rekening 
gehouden.) 
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Week 36   Ochtend 9.00 - 11.45 Middag 13.00 - 14.45 

03-09-18 LO Opening Educatieve Minor  

04-09-18 LO Basiscursus Minor LO (1/8) Micro-teaching 

05-09-18 LO Basiscursus Minor LO (2/8) Micro-teaching 

06-09-18 School 
Minorstage: Kennismaken met 
school 

Minorstage: Opdracht 
kennismaking school 
uitwerken 

07-09-18 School Minorstage: Klas volgen 
Minorstage: Klas volgen, 
interview leerlingen 

Week 37  

10-09-18 School 
Minorstage: Docent volgen, 
verschillende vakken, ook eigen vak 

Minorstage: Interview 
docent en nabespreking 
schooldagen met 
schoolopleider 

11-09-18 LO Micro-teaching 
Vakdidactische 
ondersteuning 

12-09-18 LO 
Basiscursus Minor LO (3/8): 
Meenemen opdracht ‘Kennismaken 
met de school’ 

Vakdidactische 
ondersteuning 

13-09-18 School 
Minorstage: Gerichte observatie-
opdrachten 

Minorstage: Interview met 
coach over het vak 

14-09-18 School 
Minorstage: Gerichte observatie-
opdrachten 

Minorstage: Intervisie 
schoolopleider/coach. 
Afspraken maken over 
komende periode: te 
observeren en te geven 
lessen(onderdelen? ) 

 
NB:  De VO-scholen beginnen dit jaar op maandag 3 september 2018. Het kan zijn dat de 

stageschool in de week van 27 augustus wil starten met alle studenten die stage lopen. 
Ook is het mogelijk dat de stageschool graag een bijeenkomst voor stagiairs voor de 
zomer en/of een bijeenkomst  in de week voorafgaand aan  de start van het schooljaar 
heeft. Enige flexibiliteit van de student is dus vereist. 
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2.11 Colleges fase 1 

 

Datum   Ochtend 9.00 - 11.45 Middag 13.00 - 14.45 

19-09-18 LO Basiscursus Minor LO (4/8)   

26-09-18 LO Basiscursus Minor LO (5/8) Micro-teaching 

03-10-18 LO Basiscursus Minor LO (6/8) 
Vakdidactische 
ondersteuning 

10-10-18 LO Basiscursus Minor LO (7/8)  

17-10-18 LO Basiscursus Minor LO (8/8) 
Vakdidactische 
ondersteuning 

24-10-18  Collegevrij  (herfstvakantie) Collegevrij   

29-10-18 LO 
LET OP: MAANDAG! 
College Logopedie 09.00 - 13.00 

 

07-11-18 LO 

Inleveren eindopdracht 
Basiscursus ‘Orde houden’ via 
Nestor 
 

 

 
 

2.12 Colleges fase 2 
 

Datum   Ochtend 9.00 - 11.45 Middag 13.00 - 13.45 

14-11-18 LO Vakdidactiek  

21-11-18 LO Vakdidactiek Inzage resultaten tentamen 

28-11-18 LO Vakdidactiek  

05-12-18 LO Vakdidactiek  

12-12-18 LO Vakdidactiek 

Let op: Uiterlijk 13 
december 2018 inleveren 
herkansing Basiscursus 
Minor Lerarenopleiding 

19-12-18 LO Vakdidactiek  

24-12-18 
06-01-19 

LO Collegevrij  (kerstvakantie)  

09-01-19 LO Vakdidactiek  

16-01-19 LO Vakdidactiek  

23-01-19 LO 
Deadline in te leveren eindproducten 
Vakdidactiek 
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3 Wie doet wat? Taken en rolverdeling tijdens de stage 

 
 

3.1 Taken student 
 
3.1.1 Minorstage 1 

 
› Observeren van minimaal 15 lessen in de onderbouw 
› Interviewen van docenten 
› Een dag meelopen met een onderbouwklas 
› Een dag meelopen met een vakdocent 
› Interviewen van een mentor van een onderbouwklas 
› Oriëntatie op de schoolorganisatie 
› Bijwonen van sectie/teamoverleg 
› Verzorgen van minimaal 20 (deel)lessen onder begeleiding, waarvan er aan het eind 

minstens 8 hele lessen gegeven moeten worden 
› Samen onderwijs voorbereiden met coach 
› Leren werken met het lesplanningsformulier 
› Intervisie in netwerkbijeenkomsten met peers (2 uur per week) 
› Reflectie op professionele ontwikkeling 
› Leerlingen een enquête over het functioneren van de minor in laten vullen 
› Verantwoordelijk voor digitale portfolio: bevat 5 door coach, schoolopleider en/of tutor 

ingevulde observatieformulieren  
› Verantwoordelijk voor digitaal portfolio:  bevat het door de coach ingevuld 

beoordelingsinstrument 
› Bijhouden van digitaal portfolio: op 29 oktober  2018 is het portfolio fase 1 compleet met 

het oog op het eindgesprek fase 1. 
 
3.1.2 Minorstage 2 

 
› Observeren van 5  lessen in de onderbouw en indien mogelijk bovenbouw 
› Bijwonen van sectie/teamoverleg 
› Verzorgen van minimaal 40 (deel)lessen onder begeleiding 
› Onderwijs voorbereiden en lesplanningsformulieren gebruiken  
› Video-opnames laten maken van lessen 
› Evalueren/nakijken van leerlingwerk 
› Zelfstandig ontwerpen/evalueren van een lessenserie van min. 6 aaneengesloten lessen 
› Zelfstandig verzorgen van min. 4 aaneengesloten lessen uit bovengenoemde lessenserie  
› Bijwonen van (of onder begeleiding voeren van) gesprekken met ouders 
› Intervisie in netwerkbijeenkomsten met peers 
› Reflectie op professionele ontwikkeling 
› Verantwoordelijk voor het digitale portfolio: bevat 5 door coach, schoolopleider en/of 

tutor ingevulde observatieformulieren  
› Verantwoordelijk voor digitale portfolio: bevat door de coach ingevuld beoordelingsinstrument  
› Bijhouden van digitale portfolio. Op 23 januari 2019 is het digitaal portfolio fase 2 

compleet met het oog op het beoordelingsgesprek fase 2. 
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Over de te verzorgen lessen: het is de bedoeling dat de student tijdens de stage in totaal 60 
(delen van) lessen verzorgt, naarmate de stage vordert zo veel mogelijk zelfstandig. Het gaat 
om lessen binnen het eigen schoolvak. Daar waar dit schoolvak op de school is ondergebracht 
in een ander vak of ‘leergebied’ (bijv. mens en maatschappij, science, nask) is lesgeven 
daarbinnen toegestaan. Het verdient aanbeveling de student zo snel mogelijk zijn eerste 
lesgeefervaring op te laten doen. 
 

3.2 Taken coach 
 
3.2.1 Minorstage 1 

 
› In afstemming met de schoolopleider introduceren van de student in de school, in de 

sectie en in het vak zoals dat op de school gegeven wordt 
› In afstemming met de schoolopleider alle nodige informatie en organisatorische, 

technische en mentale steun geven aan student 
› Zich op de hoogte stellen van het instituutsprogramma dat de student doorloopt. 
› Minimaal 1 keer per week een les van de student bijwonen en feedback geven op zijn 

functioneren in de klas en in de school 
› Wekelijks werkoverleg voeren met de student ter voorbereiding op en ter nabespreking 

van diens lessen 
› In overleg met de schoolopleider samen komen tot 4 ingevulde observatieformulieren 

van geobserveerde lessen van de student (Per fase moeten 5 observatieformulieren per 
student zijn ingevuld. De tutor vult er één in, schoolopleider en coach bepalen samen wie 
de overige 4 invult. De student is er voor verantwoordelijk dat deze formulieren in zijn 
Bekwaamheidsdossier geplaatst worden.) 

› Invullen beoordelingsinstrument met het oog op de beoordeling fase 1 
› Geven van feedback op onderdelen van het digitale portfolio van de student 
› In afstemming met de schoolopleider contact onderhouden met de tutor, indien zich 

situaties voordoen die daarom vragen 
› Samen met tutor, schoolopleider en student een voortgangsgesprek voeren (1e helft 

november 2018) aan de hand van het digitaal portfolio. Dit gesprek moet uitmonden in 
een beoordeling. 

 
3.2.2 Minorstage 2 

 
› In afstemming met de schoolopleider alle nodige informatie en organisatorische, 

technische en mentale steun geven aan student 
› Zich op de hoogte stellen van het instituutsprogramma dat de student doorloopt   
› Minimaal 1 keer per week een les van de student bijwonen en feedback geven op zijn 

functioneren in de klas en in de school 
› Wekelijks werkoverleg voeren met de student ter voorbereiding op en ter nabespreking 

van diens lessen 
› In overleg met de schoolopleider samen komen tot 4 ingevulde observatieformulieren 

van geobserveerde lessen van de student 
› Invullen beoordelingsinstrument met het oog op de beoordeling fase 2  
› Geven van feedback op onderdelen van het digitale portfolio van de student 
› Samen met tutor, schoolopleider en student een beoordelingsgesprek voeren (eind 

januari 2019) aan de hand van het digitale portfolio. In dit gesprek wordt vastgesteld of 
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de student heeft voldaan aan de voorwaarden voor deze Minorstage 2 en de 10 EC 
toegekend kunnen worden.  

De werkbelasting voor de coach bedraagt circa 50 klokuren. 
 

3.3 Taken schoolopleider 
 
3.3.1 Minorstage 1 

 
› In afstemming met de coach introduceren van de student in de school, in de sectie en in 

het vak zoals dat op de school gegeven wordt 
› Ziet toe op het naar behoren uitvoeren van de opdrachten die tijdens de eerste twee 

weken uitgevoerd moeten worden 
› In afstemming met de coach alle nodige informatie en organisatorische, technische en 

mentale steun geven aan student 
› Zich op de hoogte stellen van het instituutsprogramma dat de student doorloopt 
› Begeleiden wekelijkse intervisie 
› Geven van feedback op onderdelen van het digitale portfolio 
› Ondersteuning samenstelling digitale portfolio student 
› In afstemming met de coach contact onderhouden met de tutor indien zich situaties 

voordoen die daarom vragen 
› In overleg met de coach komen tot 4 ingevulde observatieformulieren van geobserveerde 

lessen van de student 
› Samen met tutor, coach en student een voortgangsgesprek voeren (1e helft november 

2018) aan de hand van het digitale portfolio. Dit gesprek moet uitmonden in een advies 
(niet bindend) aan de student m.b.t. de voortgang in fase 2 en het al of niet toekennen 
van de 10 EC die staan voor deze Minorstage 1. 

 
3.3.2 Minorstage 2 

 
› In afstemming met de coach alle nodige informatie en organisatorische, technische en 

mentale steun geven aan student 
› Zich op de hoogte stellen van het instituutsprogramma dat de student doorloopt 
› Begeleiden wekelijkse intervisie 
› Geven van feedback op onderdelen van het digitaal portfolio van de student 
› Ondersteuning samenstelling digitale portfolio student 
› In afstemming met de coach contact onderhouden met de tutor indien zich situaties 

voordoen die daarom vragen 
› In overleg met de coach samen komen tot 4 ingevulde observatieformulieren van 

geobserveerde lessen van de student 
› Samen met tutor, coach en student een beoordelingsgesprek voeren (eind januari 2019) 

aan de hand van het digitale portfolio van de student. In dit gesprek wordt vastgesteld of 
de student heeft voldaan aan de voorwaarden voor deze Minorstage 2 en de 10 EC 
toegekend kunnen worden 

› Bespreken van video opnames van een les. 
 
De werkbelasting van de schoolopleider bedraagt circa 90 klokuren bij een groep van 6 
minorstudenten. 
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3.4 Taken vakdidacticus in relatie tot de school 

 
3.4.1 Minorstage 1 

 
› In overleg met de student(en) plannen van vakdidactische ondersteuning  
› In overleg met de tutor onderhouden van contact over de student met de coach van 

zijn/haar vak  
› Zich informeren over de voortgang van de student door zijn digitale portfolio te raadplegen 
› Kennis nemen van de beoordeling fase 1. 
 
3.4.2 Minorstage 2 

 
› In overleg met de student(en) plannen van vakdidactische ondersteuning  
› In overleg met de tutor onderhouden van contact over de student met de vakcoach  
› Minimaal 1 keer op lesbezoek gaan bij de student van het eigen vak  
› Komen tot minimaal één ingevuld observatieformulier van een les van de student 
› Zich informeren over de voortgang van de student door zijn digitale portfolio te raadplegen 
› Geven van feedback op onderdelen van het digitale portfolio van de student 
› Kennis nemen van de beoordeling fase 2. 
 
 

3.5 Taken tutor 
 
3.5.1 Minorstage 1 

 
› Heeft minstens 2 keer overleg met de schoolopleider, onder andere over het naar 

behoren uitvoeren van de opdrachten die tijdens de eerste twee weken uitgevoerd 
moeten worden 

› Overleg met student, coach en/of schoolopleider indien nodig  
› Bijwonen van minimaal 1 les van de student 
› Komen tot minimaal één ingevuld observatieformulier van een les van de student 
› Geven van feedback op onderdelen van het digitale portfolio 
› Bewaken van de voortgang van de student door zijn digitale portfolio te raadplegen  
› Bewaken beoordeling Minorstage 1 
› Samen met schoolopleider, coach en student een voortgangsgesprek voeren (1e helft 

november) aan de hand van het digitale portfolio. Dit gesprek moet uitmonden in een 
advies (niet bindend) aan de student m.b.t. de voortgang in fase 2 en het al of niet 
toekennen van de 10 EC die staan voor deze Minorstage 1 

› Dragen van de eindverantwoordelijkheid voor de vaststelling van de tussenbeoordeling 
van de oriënterende en voorbereidende stage (als lid van de examencommissie).  

 
3.5.2 Minorstage 2 

 
› Overleg met student, coach en/of schoolopleider indien nodig  
› Heeft minstens 2 keer overleg met de schoolopleider 
› Geven van feedback op onderdelen van het digitale portfolio 
› Bewaken van de voortgang van de student door zijn digitale portfolio te raadplegen  
› Bewaken beoordeling Minorstage 2  
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› Samen met schoolopleider, coach en student een beoordelingsgesprek voeren (eind 
januari 2019) aan de hand van het digitaal portfolio. In dit gesprek wordt vastgesteld of 
de student heeft voldaan aan de voorwaarden voor deze Minorstage 2 en de 10 EC 
toegekend kunnen worden 

› Dragen van de eindverantwoordelijkheid voor de vaststelling van de eindbeoordeling van 
de Minorstage 2 (als lid van de Examencommissie).  
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4 Opdrachten eerste twee weken 

In de eerste twee collegeweken is een programma samengesteld dat gericht is op enerzijds 
basiskennis lesgeven en omgaan met leerlingen en anderzijds kennismaking met de school, 
docenten en leerlingen. Onderdeel van dit programma zijn onderstaande opdrachten die op 
school in overleg met schoolopleider en coach worden uitgevoerd. Zie ook 2.10 van deze 
syllabus. 
 
Belangrijk is dat deze opdrachten voor maandag 17 september 2018 zijn afgerond en 
geplaatst op Nestor. Eerder mag er niet begonnen worden met lesgeven. Als er problemen 
zijn met de uitvoering van de opdrachten, bijvoorbeeld door deelname aan een 
schoolexcursie, moet dat de tutor zo snel mogelijk op de hoogte gesteld worden. De tutor 
geeft namelijk het akkoord dat begonnen mag worden met het lesgeven.  
 
NB:  De VO scholen beginnen dit jaar op maandag 3 september 2018. Het kan zijn dat de 

stageschool ook in de week van 27 augustus wil starten met alle studenten die stage 
lopen. Ook is het mogelijk dat de stageschool graag een bijeenkomst voor stagiairs vóór 
de zomer en/of een bijeenkomst  in de week voorafgaand aan  de start van het 
schooljaar heeft. Enige flexibiliteit van de student is dus vereist. 

  
 
 

4.1 Kennismaken met de school 
 
Doel  
Het doel van deze opdracht is dat je een goed beeld krijgt van de school waar je het 
komende half jaar je stage uitvoert. Hoe is de school georganiseerd, welke regels gelden 
voor docenten/leerlingen, cultuur op school, hoe gaat men met elkaar om? 
 
Bronnen 

 Website Inspectie van het onderwijs: http://www.onderwijsinspectie.nl/home 
(Toezichtrapporten/kwaliteitskaarten) 

 Website school, schoolgids 

 Gesprekken met medewerkers/leerlingen school 
 
Opdracht 
Schets een beeld van de school waarop je stage loopt. Richtlijn: beschrijving op max. één A4 
of poster op A3. Als je samen met iemand stage loopt, dan mag je deze beschrijving/poster 
ook samen maken. Neem de beschrijving/poster mee naar het college van 12 september 
2018. 
 
Besteed (bijvoorbeeld) aandacht aan: De inrichting van je school (aantal locaties, opleidingen, 
aantal leerlingen/medewerkers), de visie waaruit de school werkt, de werkwijze (regels, wijze 
van lesgeven, omgang met leerlingen), de docenten en andere medewerkers, de leerlingen, 
mentoraat, huiswerk, zorgleerlingen, gebruik van ICT, de kwaliteit van de school, sterke en 
zwakke punten, overleg, cultuur/wat is men gewoon te doen, etc. 
 
  

http://www.onderwijsinspectie.nl/home
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4.2 Klas volgen 
 
Doel 
Kennismaken met hoe leerlingen zich in een klas kunnen manifesteren. 
 
Bronnen 

 Je eigen observaties en gesprekken met docent/leerlingen school 
 
Opdracht 
Probeer je een beeld te vormen van hoe leerlingen in een klas functioneren gedurende 
minimaal vier opeenvolgende lessen bij verschillende docenten. Schrijf een kort verslag 
(richtlijn 2 A4). 

 Welke verschillende vormen van leerlinggedrag zie je?  

 Varieert het gedrag van leerlingen afhankelijk van tijdstip op de dag, docent, vak, 
activiteit in de klas? 

 Hoe reageert een docent op dat gedrag, hoe gaat hij met de leerlingen om?  

 Welke invloed heeft dat op het gedrag? 

 Hoe dragen docent en leerlingen bij aan een goede werksfeer in de klas? 

 Wat vinden leerlingen van school, de docenten, de vakken, de manier van lesgeven, 
het huiswerk, de schoolregels? 

 Tips voor een beginnende docent 
 
 

4.3 Docent volgen 
 
Doel 
Het doel van deze opdracht is dat je kennismaakt met een dag van een docent. 
 
Bronnen 

 Je eigen observaties en gesprekken met docent/leerlingen school 
 
Opdracht 
Probeer je een beeld te vormen van hoe de lesdag van een docent verloopt. Volg bij voorkeur 
minimaal vier opeenvolgende lessen van je coach. Schrijf een kort verslag (richtlijn 2 A4). 

 Welke lessen heb je bij welke klassen gevolgd? 

 Welk patroon is er in de lessen van de docent te ontdekken en in hoeverre draagt dat 
bij aan de structuur van de lessen? 

 Op welke manier zorgt de docent voor een goede werksfeer in de klas? 

 Hoe gaat de docent om met ordeverstorend gedrag?  

 Welke regels hanteert de docent in de klassen en hoe past hij die toe? 

 Wat vindt jouw de docent een goede werksfeer in de klas? 

 Wat vindt jouw de docent belangrijk in de omgang met leerlingen? 
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4.4 Interview met je coach over het vak 

 
Doel 
Inzicht krijgen in jouw schoolvak en hoe jouw coach dat op school vorm geeft. 
 
Bronnen 

 Gesprek met je coach  

 Introductiecolleges vakdidactische ondersteuning 

 Website uitgever methode voor je vak dat op je school gebruikt wordt 
 
Opdracht 
Maak een kort verslag (richtlijn 2 A4). Besteed hierbij aandacht aan: 

 Wat is belangrijk in jouw schoolvak? 

 Op welke wijze probeert jouw coach leerlingen voor zijn vak te enthousiasmeren? 

 Welke middelen gebruikt je coach daarbij (methode, ICT/beeld/geluid, eigen materiaal)? 

 Op welke wijze toetst jouw coach of doelen bereikt zijn? 

 Hoe bereidt jouw coach zijn lessen voor? 

 Hoe wordt samengewerkt met collega’s voor het vak binnen en buiten de school? 

 Idem voor collega’s van andere vakken binnen en buiten de school? 

 Wat vindt je coach dat leerlingen buiten de vakinhoud moeten leren? 

 Wat doet je coach om bovengenoemde twee punten te realiseren? 

 Op welke wijze wordt door je coach vakkennis bijgehouden? 
 
Voor de eindopdracht spreek je met je coach over ‘orde houden’. De vragen die je daar 
moet stellen kun je nu alvast meenemen. 
 

4.5 Gerichte observatie-opdrachten 
 
De laatste twee dagen van de tweede week maak je op de stageschool al een begin met de 
observatieopdrachten van fase 1. Zie voor precieze opdracht en verdere eisen paragraaf 5.1. 
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5 Opdrachten minorstage 1 

 
5.1 Observatieopdrachten 

 
Doelen 

 Doelgericht leren van collega’s. 

 Analyseren van inhoudelijke en didactische keuzes van collega’s. 

 Evalueren van observaties. 
 
Literatuur 
Alle beschreven algemene literatuur. 
 
Opdracht 
Deze opdracht hangt samen met de stageactiviteiten: 

 Observeren van 10 lessen in de onderbouw havo-vwo en vmbo-tl. 

 Een dagdeel meelopen met 1) onderbouwklas havo-vwo en met 2) vmbo-tl klas . 
Voorafgaand aan elke les kies je één observatiethema.  
Er zijn 5 thema’s; over elk thema observeer je 2 lessen.  
De 5 thema’s zijn gekoppeld aan de eerste 5 schalen van het Lesobservatieformulier (zie 
Nestor) te weten: Communicatie, Pedagogisch Klimaat, Lesorganisatie, Uitleg en instructie 
en Activeren. Bij elke schaal zijn meerdere indicatoren te vinden. 
Probeer als dat mogelijk is een gesprek met de docent te hebben waarin je vraagt welke 
ideeën of oorzaken achter zijn of haar aanpak liggen.  
Noteer vooraf op het formulier de praktische informatie. Noteer tijdens de les wat je ziet, 
zonder je waarnemingen direct te interpreteren. 
 
Verslag 
Nadat je alle 10 lessen hebt geobserveerd, schrijf je op basis van de ingevulde observatie-
formulieren een verslag. Hierin besteed je per thema aandacht aan: 
1. De onderliggende patronen/mechanismen die je in je observaties kunt/probeert te 

herkennen. Zie je bv dat bepaald soort gedrag van een docent meestal dezelfde reactie 
oproept bij leerlingen? Zie je dat de ene opdracht wel resultaat heeft en de andere niet 
en heb je een idee waar dat aan ligt? Etc.  

2. Welke observaties overeenkomen met jouw visie van een goede docent. Wat vond je 
goed, wat vond je minder en zou je anders willen doen en waarom? 

3. Je sluit af met wat voor jou de belangrijkste leeropbrengst is van deze opdracht.  
Dit verslag is maximaal 4 A4. De lesobservatieformulieren kun je als bijlage hierin opnemen.   
 

5.2 Begin van een les 
 
Doelen 

 Kent het belang van het begin van de les. 

 Kan lesdoelen op een aansprekende manier bij leerlingen introduceren. 

 Kan voorkennis bij leerlingen activeren. 

 Kan inspelen op actualiteit/lesonderwerp problematiseren. 
Literatuur 
Alle beschreven algemene literatuur. 
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Opdracht 
In deze opdracht beschrijf je gedetailleerd de eerste tien minuten van één les die jij hebt 
gegeven.  
Je bereidt een lesstart voor van ongeveer 10 minuten. Daarvan zijn één of meer van de 
volgende mogelijkheden onderdeel: het aanknopen bij voorkennis, het overhoren van 
huiswerk (geen schriftelijke overhoring!), het starten met een nieuw onderwerp, het 
actualiseren van het onderwerp, het problematiseren van het onderwerp etc. Je noteert 
leerlingenactiviteiten en docentactiviteiten. 
Daarna beschrijf je de uitvoering van de eerste tien minuten van de les. Je geeft aan hoe je 
planning is uitgevoerd, wat goed ging en wat minder goed ging. 
Omvang maximaal 2 A4. 
 
 

5.3 Afnemen enquête 
 
Doelen 

 Doelgericht leren van leerlingen. 

 Analyseren het eigen pedagogisch-, vakdidactisch- en interpersoonlijk handelen. 

 Doelgericht reflecteren op het eigen gedrag. 
Literatuur 
Alle beschreven algemene literatuur. 
 
Opdracht 
In een klas waaraan je hebt lesgegeven, neem je een korte enquête af (te vinden op Nestor). 
De ingevulde enquêtes verzamel en analyseer je. Voer daarna met minimaal twee leerlingen 
een vervolggesprek en leg hun opvallende uitkomsten van de enquête voor. Vraag naar 
verklaringen. Benut het gesprek ook om eventuele onduidelijkheden op te helderen. Ga met 
de leerlingen het gesprek aan over hoe jij functioneert in de klas.  
 
Verslag 
Je schrijft een verslag over het afnemen en analyseren van de enquête. Het verslag bestaat 
uit drie onderdelen. 

 Context van de afname. Welke klas? Waarom deze klas? Welk uur van de dag? Hoe 
verliep de afname?  

 Analyse van de enquête. Wat valt op? Waar zitten grote verschillen? Had je deze 
uitkomsten verwacht? Viel het mee? Viel het tegen? Probeer ook verklaringen te 
geven voor bepaalde uitkomsten. Koppel literatuur aan je analyse. Welke theorieën 
uit de literatuur komen naar voren?  

 Beschrijving van het vervolggesprek met minimaal twee leerlingen. Hoe verliep het 
gesprek? Vond je het gesprek waardevol? Zijn meer aspecten duidelijk geworden? 
Wat heb je van het gesprek geleerd? 

 
Omvang verslag maximaal 2 A4. 
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5.4 Vijf Lesobservatieformulieren 

 
In elke fase wordt een aantal van je lessen geobserveerd door je coach, schoolopleider en 
minimaal één keer door je tutor (fase 1) en vakdidacticus (fase 2). Van elk van hen krijg je 
feedback op de gegeven lessen.  
Je coach en schoolopleider vullen samen vier Lesobservatieformulieren per fase in. Je tutor 
één in fase 1 en je vakdidacticus één in fase 2. Per fase krijg je dus vijf ingevulde 
Lesobservatieformulieren. Plaats ze samen met het Lesvoorbereidingsformulier en het 
Lesevaluatieformulier in je Bekwaamheidsdossier op Nestor. Alle  genoemde formulieren kun 
je eveneens vinden in Nestor.  
 
 

5.5 Wat voor leraar wil ik zijn? 
 
Doelen 

 Eerste aanzet voor de ontwikkeling van een persoonlijke visie op het leraarsberoep 
en inzicht in de eigen attitude en vakkennis voor het schoolvak.  

 Inzicht in eigen leraarsbekwaamheden (kennis, vaardigheden en attitude).  

 Richting kunnen geven aan het eigen leerproces. 
 
Literatuur 
Alle beschreven algemene literatuur. 
 
Opdracht 
In deze opdracht formuleer je wat volgens jou de kenmerken zijn van een goede leraar, wat 
volgens jou op dit moment je eigen sterke en zwakke punten zijn, welke doelen je hebt met 
de tweede fase van de Educatieve Minor en hoe je je voorneemt deze doelen te bereiken.  
Als referentiekader kun je de bekwaamheidseisen voor de leraar onderbouw havo-vwo en 
vmbo-tl (zie Nestor) gebruiken en elementen uit het beoordelingsformulier dat je (en je 
coach) invult voor je Bekwaamheidsdossier. Uiteraard mag je het aanvullen met persoonlijke 
ideeën over het leraarschap en gesprekken die je op school of op de opleiding hierover hebt. 
Natuurlijk mag je hiervoor ook alle kennis en informatie gebruiken die je in eerdere 
opdrachten hebt gevonden. 
 
 
Deze opdracht is een begeleidingsinstrument voor je coach. In het bekwaamheidsprofiel, dat 
je aan het eind van fase 2 van de Educatieve Minor gaat schrijven, gebruik je deze opdracht 
als referentiepunt en schets je de ontwikkeling die je hebt doorgemaakt.  
In deze opdracht geef je ook weer hoe je opvatting is over je vak. Voordat je een bepaald 
schoolvak gaat onderwijzen, is het goed om na te denken over de vraag wat het vak voor jou 
persoonlijk betekent. Je eigen ervaringen met het vak op school en tijdens je studie is een 
bron waar je straks als docent uit gaat putten. Wat betekende het vak voor jou op school? 
Waarom ben je het gaan studeren? Wat waren het voor docenten die jou hebben 
geïnspireerd? Wat sprak je zo in hen aan? Welke ervaringen met het schoolvak in en buiten 
school en gedurende je studie zijn bepalend geweest voor je ontwikkeling als vakman of -
vrouw? Welke gevoelens speelden een rol bij die ervaringen? Welke vakkennis is veel voor je 
gaan betekenen? Wat wil je met het vak bij leerlingen bereiken? Wat vind je zo boeiend of 
belangrijk aan het schoolvak? Wat minder?  
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Onderdelen van het verslag: 
1. Wat zijn volgens jou kenmerken van een goede leraar in de onderbouw van havo-vwo en 

vmbo-tl?  
2. Sterkte-zwakteanalyse. Wat zal jou als beginner vermoedelijk makkelijk afgaan, en wat zal 

je waarschijnlijk meer moeite gaan kosten? 
3. Formuleer de belangrijkste leerdoelen waar je in de tweede fase van de Educatieve Minor 

aan wilt gaan werken. Zorg ervoor dat de leerdoelen concreet (waarneembaar voor 
begeleiders) en haalbaar zijn. Dus geef aan hoe je ze denkt te gaan bereiken. 

4. Het schoolvak: 

 het belang van jouw vak voor de algemene vorming van leerlingen onderbouw 
havo en vwo en vmbo-tl 

 eigen relevante school- en studie-ervaringen 

 persoonlijke interesses op het vakgebied 

 globale beschrijving van je deskundigheid met het oog op de inhoud van het 
schoolvak (denk aan leemtes in je vakkennis). 

 
Je hebt bij het samenstellen van deze opdracht gebruik gemaakt van bronnen zoals de 
docenten op je stageschool, de schoolgids van je stageschool, gesprekken met leerlingen, de 
schoolleiding, de website www.lerarenweb.nl en de literatuur. 
 
Omvang maximaal 6 A4. 
 
 
 

http://www.lerarenweb.nl/
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6 Eindopdracht Basiscursus Minor Lerarenopleiding 

 

 Eindopdracht ‘Orde houden’ 
 
De schriftelijke opdracht ‘Orde houden’ is het eindproduct van de Basiscursus Minor 
Lerarenopleiding. Tijdens je stage verzamel je de gegevens die je nodig hebt om de opdracht 
te maken. Bij deze opdracht maak je gebruik van de opgegeven literatuur; je mag dit 
uitbreiden met optionele of andere literatuur.  
 
 
Doel van de opdracht is om inzicht te krijgen in:  

 wat volgens jou een goede orde en een goed leerklimaat is  

 wat oorzaken van ordeverstoringen kunnen zijn 

 wat leerlingen motiveert om al dan niet mee te werken aan orde en een goed 
leerklimaat 

 wat je als docent kunt doen om ordeverstoringen te voorkomen of aan te pakken, en 
een goed leerklimaat te creëren 

 wat relevante verschillen zijn tussen klassen onder- (1 en 2) en middenbouw (3 en 4) 
vmbo / havo-vwo als het gaat om ordehouden en leerklimaat, en wat dit betekent 
voor de rol(len) van de docent. 

 
Deze eindopdracht bestaat uit een onderzoek naar lesorganisatie, leerklimaat, en 
klassenmanagement in de onder- en middenbouw bij verschillende docenten. Voor deze 
opdracht moet je lessen observeren (onderdeel A) en analyseren (onderdeel B) en moet je 
leerlingen en docenten interviewen (onderdeel C). Je sluit af met een slotbeschouwing 
(onderdeel D). Bij elk onderdeel verwijs je naar de opgegeven literatuur en/of naar de 
beschikbare powerpointpresentaties van de colleges. Je mag dit uitbreiden met optionele of 
andere literatuur. 
 
A. Observeren (maximaal één A4) 
Loop een halve dag (4 lesuren) mee met een onderbouwklas (klas 1 of 2, vmbo/havo/vwo) 
en een halve dag een vmbo-klas (klas 3 of 4). Volgens onderstaande schema geef je een 
overzicht van de lesorganisatie van de geobserveerde lessen: 
 

Lesorganisatie van de geobserveerde lessen 

Datum Klas Tijdstip Vak Aantal 
leerlingen (J/M) 

Waar ging de les 
over? 

Leerlingen-
activiteiten 

…. …. …. ….. ….. ….. ….. 

…. …. …. …. …. …. …. 

 
Je observeert in de lessen wat de verschillende docenten bij eenzelfde klas doen om een 
goed leerklimaat te bevorderen, hoe ze de les hebben opgezet (lesorganisatie), hoe het 
leren van de leerlingen wordt georganiseerd en gemonitord en hoe er wordt ingegrepen bij 
verstoringen hiervan (klassenmanagement). Deze gegevens heb je nodig voor de analyse 
van de lessen, maar deze gegevens hoef je hier niet allemaal te noteren.  
 

B. Analyse 
De analyse van de lessen bestaat uit twee onderdelen: leerklimaat en klassenmanagement.  



 

 

Lerarenopleiding    2018 – 2019      Handboek Educatieve Minor Pagina 28 

 

 
1. Leerklimaat (maximaal 500 woorden) 
“Een goed leerklimaat houdt in dat de leerlingen zich veilig voelen, dat ze gewaardeerd en 
gezien worden en dat ze uitgedaagd worden om te leren”. 
 
Bij dit onderdeel beschrijf je wat verschillende docenten concreet doen om een goed 
leerklimaat te bevorderen. Dit kan voorafgaand aan de les, aan het begin van de les, tijdens 
de les en na afloop van de les. Je let op hoe docenten interacteren met leerlingen (aandacht 
aan individuele leerlingen, reageren op opmerkingen en non-verbaal gedrag, ingaan op 
vragen, reageren op foute en goede antwoorden, etc.) en/of bepaalde rituelen en routines 
hebben (bij de deur staan aan het begin, op bepaalde plekken staan tijdens de les in het 
lokaal, rondlopen, inrichting van het lokaal zelf, etc.).  
 
2. Klassenmanagement (maximaal 1000 woorden) 
“Orde is dat leerlingen zich gedragen zoals wordt verwacht. Verstoringen/ordeproblemen 
betekent dat leerlingen NIET doen wat van hen wordt verwacht”. 
 
Je beschrijft twee ordeverstoringen uit, bij voorkeur, twee verschillende lessen en je 
analyseert wat de mogelijke oorzaken van deze ordeverstoringen waren door te kijken naar 
één of meer van de onderstaande vragen (deze zijn allemaal gerelateerd aan lesorganisatie): 

1. Kijkend naar de doelen van de les, de voorkennis van de leerlingen en de vakinhoud, 
waren de gekozen activiteiten nuttig?  

2. Welke deelname en interactie van de leerlingen en van de leraar werd er verwacht? 
En hielden de leerlingen zich daar ook aan?  

3. Wisten de leerlingen wat ze moesten doen bij elke activiteit? 
4. Konden de leerlingen wat van hen werd verwacht?  
5. Op welke cognitieve vaardigheden werd er een beroep gedaan? Was dit op hun 

niveau, te makkelijk of te moeilijk?   
6. Hadden de activiteiten het juiste tempo en wat was hierbij de spanningsboog van de 

leerlingen?  
7. Waren niet-relevante prikkels zo veel mogelijk uitgeschakeld?  
8. Hoe relevant en uitdagend was de les voor de leerlingen qua inhoud en 

werkvormen? 
 
Beschrijf hoe de docent op de ordeverstoring reageert, of de docent iets aanpast en of deze 
een escalatieladder hanteert met een passende opbouw. De stappen in de escalatieladder 
zijn: 

0. Negeren 
1. Leerling aankijken en ondertussen doorgaan met de les 
2. Leerling aankijken, even stoppen met de les 
3. Naam noemen, en gelijk doorgaan met de les  
4. Naam noemen en ik-boodschap  
5. Naam noemen, waarschuwen  
6. Leerling verplaatsen in de klas (naar voren halen) 
7. Leerlingen na de les laten nakomen 
8. Leerling straf geven 
9. Leerling eruit sturen 
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Beschrijf tenslotte hoe de docent de verstoring had kunnen voorkomen. Beschouw hierbij 
eventueel weer de eerder genoemde vragen 1-8 en geef aan hoe jij zou hebben gereageerd. 
 
C. Interviews (maximaal 500 woorden) 
Voor dit onderdeel interview je minimaal twee docenten, twee leerlingen uit de onderbouw 
en twee leerlingen uit de vmbo-middenbouw. Eventueel kun je je mobiele telefoon gebruiken 
om video- en audio-opnamen te maken, maar vraag eerst om toestemming aan de docent en 
de leerlingen als je dat doet.  
 
1. Leerlingeninterview 
Voer een gesprek met minstens vier leerlingen, twee uit de boven- en twee uit de 
onderbouw. Probeer te weten te komen hoe deze leerlingen denken over een goed 
leerklimaat, goede lessen, de relevantie voor hen van het vak en de les, of ze veel leren in de 
lessen en van docenten, orde houden en hun eigen rol en de rol van de docent daarbij. 
Interview de leerlingen nadat je ze in een les hebt gezien, zodat je die les (de opzet, de 
inhoud, het verloop, hun gedrag en het gedrag van de docent) als input kan gebruiken voor 
je interview. Je mag er een groepsinterview van maken of individuele interviews. Zorg voor 
variatie in leerlingen. Ondervraag dus niet alleen de grootste ordeverstoorders, maar juist 
ook leerlingen die goed werken in de klas.  
Beschrijf hoe leerlingen uit de middenbouw en onderbouw denken over het leerklimaat, een 
goede les, een goede docent en orde houden (rol docent en rol leerlingen). Analyseer hierbij 
ook of en hoe de mening van onderbouwleerlingen verschilt van die van de vmbo-
middenbouwleerlingen.  
 
2. Docenteninterview 
Voer een gesprek met een docent uit de onderbouw en één uit de vmbo-middenbouw naar 
aanleiding van een les die je van hen hebt gezien. Bevraag hen op hoe ze een les 
organiseren, de les opzetten en het leerproces van de leerlingen organiseren, monitoren en 
ingrijpen bij verstoringen hiervan (zie ook vragen 1-8) Probeer er ook achter te komen 
waarom de betreffende docenten reageren op ordeverstoringen zoals ze dat in de les 
hebben gedaan. Beschrijf hoe de docenten denken over het organiseren van een goed 
leerklimaat, het opzetten van de les en klassenmanagement (organiseren van het leren van 
de leerlingen, monitoren en ingrijpen bij verstoringen). Ga ook in op eventuele verschillen 
tussen de vmbo-boven- en de onderbouw.   
 
 
D. Slotbeschouwing (maximaal 500 woorden) 
Voor dit onderdeel schrijf je een beschouwing over het leerklimaat, de lesorganisatie en het 
klassenmanagement: wat zijn je belangrijkste conclusies hierover? Verbind je opvattingen 
aan de interviews en analyse, de literatuur en inhoud uit de colleges. Ga hierbij in op de 
overeenkomsten en verschillen tussen de onder- en vmbo-middenbouw. Sluit af met hoe je 
nu denkt over je rol en motivatie als docent en je centrale taak daarbij: het organiseren van 
het leren van leerlingen.  
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Criteria ter beoordeling: 

 Alle onderdelen van het verslag zijn aanwezig (observaties, analyse, interviews, 
slotbeschouwing). 

 Het aantal verwachte observaties en interviews zijn uitgevoerd, zoals blijkt uit de 
beschrijvingen bij de onderdelen A, B en C. 

 Het verslag, de analyse en de conclusies zijn systematisch, navolgbaar, onderbouwd 
en valide. 

 In het verslag wordt zichtbaar en adequaat gebruik gemaakt van de literatuur en 
inhoud van de colleges (gebruik van niet-verplichte literatuur levert een bonus op). 

 Gebruik van professionele taal: de gebruikte begrippen worden zichtbaar begrepen. 

 Omvang van de onderdelen is conform aanduiding (met afwijking van 10% naar 
boven of naar beneden); noem het aantal woorden bij elk onderdeel en ook voor het 
geheel. 

 Gebruik van de Nederlandse taal en spelling is in orde. 
 
 
NB: Wanneer er op geen enkele manier sprake is van ordeverstoringen bij andere docenten 
of bij jezelf, kies dan op basis van door jou beschreven criteria bepaalde 
onderwijsleersituaties. Analyseer deze op dezelfde wijze als hierboven beschreven op hun 
effectiviteit voor het leren van leerlingen.  
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7 Opdrachten minorstage 2 

 

7.1 Observatieopdrachten 
 
Doelen 

 Doelgericht leren van collega’s. 

 Analyseren van inhoudelijke en didactische keuzes van collega’s. 

 Evalueren van observaties. 
 
Literatuur 
Alle beschreven algemene literatuur. 
 
Opdracht 
Deze opdracht hangt samen met de stageactiviteiten in fase 2: observeren van 10 lessen in de 
onder- en bovenbouw havo-vwo en vmbo-tl.  
Voorafgaand aan elke les kies je één observatiethema.  
Er zijn 5 thema’s; per thema observeer je 2 lessen.  
De thema’s zijn gekoppeld aan de eerste 5 schalen van het Lesobservatieformulier (zie Nestor) 
te weten: Communicatie, Pedagogisch Klimaat, Lesorganisatie, Uitleg en instructie en Activeren. 
Bij elke schaal zijn meerdere indicatoren te vinden. 
Probeer als dat mogelijk is een gesprek met de docent te hebben waarin je vraagt welke 
ideeën of oorzaken achter zijn of haar aanpak liggen.  
Noteer vooraf op het formulier de praktische informatie. Noteer tijdens de les wat je ziet, 
zonder je waarnemingen direct te interpreteren. 
 
Verslag 
Nadat je 10 lessen hebt geobserveerd, schrijf je op basis van de ingevulde 
observatieformulieren een verslag. Hierin besteed je per thema aandacht aan: 
• De onderliggende patronen/mechanismen die je in je observaties kunt herkennen. Zie 

je bijv. dat bepaald soort gedrag van een docent meestal dezelfde reactie oproept bij 
leerlingen? Zie je dat de ene opdracht wel resultaat heeft en de andere niet en heb je 
een idee waar dat aan ligt? Etc.  

• Welke observaties overeen komen met jouw visie van een goede docent. Wat vond je 
goed, wat vond je minder en zou je anders willen doen en waarom? 

• Een vergelijking met de observatieopdrachten van fase 1. Vallen andere aspecten op? 
Waar kijk je anders tegenaan? Hoe is je observatiegedrag veranderd nu je zelf 
lesgeeft?   

Je sluit af met wat voor jou de belangrijkste leeropbrengst is van deze opdracht. Dit verslag 
is maximaal 3 A4. 
 
 

7.2 Video-analyse 
 
Doelen 

 kan kritische momenten in een eigen les opmerken 

 kan reflecteren over oorzaken en alternatieven 

 kan reflecteren over eigen ontwikkeling. 
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Literatuur 
Alle beschreven algemene literatuur. 
 
Opdracht 
Zorg ervoor dat in het laatste deel van je stage een video-opname wordt gemaakt van een les. 
Selecteer voor deze reflectieopdracht een fragment van minimaal 5 en maximaal 10 minuten.  
 
Schrijf hiervan een verslag waarin de volgende onderdelen aan bod komen: 
Beschrijf. Beschrijf wat er gebeurt; beknopt en zakelijk 
Analyseer. Geef een verklaring voor wat we zien: hoe komt het dat wat we zien verloopt zoals 
het verloopt? Benader vanuit de docent, de leerlingen en de didactiek (lesdoelen, lesopzet). 
Refereer aan theorie (Ebbens en Ettekoven). 
Evalueer: In welk opzicht ben je tevreden over je eigen handelen in deze situatie? In hoeverre 
heb je hierin gedurende de cursus een ontwikkeling doorgemaakt?  
Ontwerp / voornemen. Wat had je moeten en/of willen doen? Wat neem je je voor in dit soort 
situaties? 
 
Criteria: Kan ervaringen omzetten in persoonlijke leerdoelen en laat ontwikkeling zien 
 
Video: Zorg ervoor dat jouw tutor en schoolopleider kunnen beschikken over de beelden. 
Hiervoor kun je de opgenomen les of fragment daarvan plaatsen in een besloten omgeving 
van YouTube of op de videoserver van de RUG. 
Omvang maximaal 2 A4. 
 
 

7.3 Afnemen enquête  
 
Doelen 

 Doelgericht leren van leerlingen 

 Analyseren het eigen pedagogisch, vakdidactisch en interpersoonlijk handelen 

 Doelgericht reflecteren op het eigen gedrag. 
Literatuur 
Alle beschreven algemene literatuur. 
 
Opdracht 
In een klas waaraan je hebt lesgegeven, neem je een korte enquête af. Deze enquête is te 
vinden op Nestor. De ingevulde enquêtes verzamel en analyseer je. Vraag daarna aan 
minimaal twee willekeurige leerlingen een vervolggesprek hierover. Leg hen in een apart 
gesprek opvallende uitkomsten van de enquête voor en vraag naar verklaringen. Benut het 
gesprek ook om eventuele onduidelijkheden op te helderen. Ga met de leerlingen het 
gesprek aan over hoe jij functioneert in de klas.  
 
Verslag 
Je schrijft een verslag over het afnemen en analyseren van de enquête. In het verslag 
beschrijf je een vergelijking met de opdracht ‘enquête afnemen’ van fase 1. Zijn er 
verschillen waar te nemen? Welke verklaringen kun je hiervoor geven? Zie je zelf 
ontwikkeling? 
 
Omvang maximaal 2 A4. 
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7.4 Vijf Lesobservatieformulieren 
 
In elke fase wordt een aantal van je lessen geobserveerd door je coach, schoolopleider en 
minimaal één keer door je tutor (fase 1) en vakdidacticus (fase 2). Van elk van hen krijg je 
feedback op de gegeven lessen.  
Je coach en schoolopleider vullen samen vier Lesobservatieformulieren per fase in. Je tutor 
één in fase 1 en je vakdidacticus één in fase 2. Per fase krijg je dus vijf ingevulde 
Lesobservatieformulieren. Ze plaatst ze samen met het Lesvoorbereidings- en het 
Lesevaluatieformulier in je Bekwaamheidsdossier op Nestor. Alle  genoemde formulieren kun 
je vinden in Nestor.  
 
 

7.5 Bekwaamheidsprofiel  
 
In fase 1 heb je de opdracht Wat voor leraar wil ik zijn? geschreven. Het is een schets van je 
visie op en van je praktijktheorie over jouw beroep en jouw vak. Deze opdracht dient als 
referentiepunt voor het bekwaamheidsprofiel dat je aan het eind van de Educatieve Minor 
samenstelt. Beschrijf in je bekwaamheidsprofiel de ontwikkeling die je vergeleken met je 
startprofiel hebt doorgemaakt.  
 
Opzet van het bekwaamheidsprofiel 
- De opleiding kent een zevental eindtermen (zie 2.1). Per eindterm geef je aan welke 

ervaring je ermee hebt en wat je sterke en zwakke kanten daarbinnen zijn.  
- Beschrijf kort hoe je hebt gewerkt aan de ontwikkelpunten uit fase 1 en de resultaten. 
- Bekijk in het Beoordelingsformulier Minorstages kolom Minorstage 2 (tweede kolom) de 

indicatoren bij Communicatie, Pedagogisch Klimaat, Efficiënte Lesorganisatie, Duidelijke 
en gestructureerde Instructie en Uitleg. Selecteer van elke bekwaamheid minimaal één 
indicator en beschrijf vervolgens met behulp van concrete voorbeelden uit je lessen hoe 
je hieraan vorm hebt gegeven. Beschrijf welke ontwikkeling je met betrekking tot die 
indicatoren hebt gemaakt gedurende Minorstage 2. Gebruik hierbij zichtbaar Ebbens en 
Ettekoven: Effectief leren; Teitler: Lessen in orde en vakdidactische en onderwijskundige 
literatuur.  

- Trek conclusies uit je beschrijving en beoordeling voor je eigen handelen en functioneren 
als docent. Beschrijf tevens wat je visie is op het leraarschap (mede vanuit de 
verschillende rollen die je als docent kunt vervullen) 

- Geef een samenvattend beeld van jezelf als leraar.  
- Zet op een rij op welke punten en op welke manieren je je professioneel wilt gaan 

ontwikkelen. Leid bijzondere aandachtspunten af waarop je je bij het eventueel volgen 
van een Educatieve Master op wilt richten. Gebruik ook hierbij de zeven genoemde 
eindtermen, de schalen en bijbehorende indicatoren in het beoordelingsformulier en de 
feedback die je van je medestudenten, leerlingen en opleiders op school en de 
universitaire Lerarenopleiding hebt gehad. 

 
Vermeld bronnen (stimulansen) voor je leerproces: 

• (re)acties van leerlingen 
• feedback / commentaren van coach, schoolopleider, andere collega’s, mentor / tutor, 

familie en vrienden, … 
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• video-opnamen en -analyses 
• andere onderdelen van de opleiding: colleges, verplichte of aanbevolen vakliteratuur 

(didactiekboeken, tijdschriftartikelen, internetpublicaties, …) 
• andere bronnen: eigen studie, ontmoetingen, ander leermateriaal dan op school 

standaard gebruikt wordt, … 
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8 Opdrachten Vakdidactiek  

 

8.1 Opdrachten Vakdidactiek 
 
Literatuur 
Naast de literatuur voor Basiscursus alle aangeleverde vakdidactische literatuur. Deze 
vakdidactische literatuur wordt in de colleges Vakdidactiek aangereikt. 
 
Opdrachten  
Dit onderdeel van de Educatieve Minor wordt in clusterverband vormgegeven. Per cluster zijn 
naast mogelijke collegeopdrachten vakspecifieke dossieropdrachten omschreven en er wordt 
een vakspecifieke eindopdracht gegeven. 
 
Beoordeling 
De vakdidacticus beoordeelt dit onderdeel. Hierbij zijn drie onderdelen betrokken: 
(a) actieve participatie aan colleges 
(b) kwaliteit van het dossier 
(c) Eindopdracht vakdidactiek 
 
Elk van de drie onderdelen dient afzonderlijk voldoende te zijn. Het eindcijfer voor het 
vakdidactische deel van de Educatieve Minor wordt bepaald op basis van het cijfer op het 
dossier (b) en het cijfer op de eindopdracht vakdidactiek (c). 

 Actieve participatie in de colleges (a) betekent dat je minimaal 80% aanwezig bent, de 
voor het college verstrekte dossieropdrachten gemaakt hebt en daarnaast een actieve 
inbreng hebt in het college. Bij onvoldoende participatie wordt een aanvullende 
opdracht verstrekt.  

 Het dossier (b) bestaat uit de verzamelde dossieropdrachten. Het dossier wordt 
beoordeeld met een cijfer op basis van een rubric.  

 De eindopdracht vakdidactiek (c) wordt beoordeeld op basis van een rubric. 
 
De onderdelen (a), (b) en (c) dienen afzonderlijk voldoende te zijn. 
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9 Contactpersonen Lerarenopleiding 

Achternaam 
Titel, voorletter 
(voornaam ) 

Functie 
Tel. 
050-363 

e-mailadres 

Arends-den Brok  A.M.F.A. (Annemarie)        teamleider secretariaat 33966 a.m.f.a.arends@rug.nl 

Bakker drs. C.H.W. (Carien)  
vakdidacticus 
Nederlands 

36613 c.h.w.bakker@rug.nl 

Berg, van den Drs. A.C. (Alex) 
vakdidacticus 
Scheikunde 

32516 a.c.van.den.berg@rug.nl 

Bloemert drs. J. (Jasmijn) vakdidacticus Engels 35168 j.bloemert@rug.nl 

Brouwer M. (Marije) 
vakdidacticus 
Geschiedenis 

39195 m.l.brouwer@rug.nl 

Busser, de Dr. C. (Cathelijne) 
vakdidacticus 
Aardrijkskunde 

33882 c.de.busser@rug.nl 

Diederiks drs. H.C. (Chris) 
vakdidacticus 
Aardrijkskunde 

33882 H.C.Diederiks@rug.nl 

Elferink drs. I. (Inge) vakdidacticus Frans 38783 inge.elferink@rug.nl 

Grgurina N. (Natasa) 
vakdidacticus 
Informatica 

38525 n.grgurina@rug.nl 

Griep-Hoebink C.A.M. (Carla) Tutor/opleider  
c.a.m.griep-
hoebink@rug.nl 

Haydar dr. D. (Deniz) vakdidacticus Biologie 36417 d.haydar@rug.nl 

Jong, de drs. M. (Michelle) vakdidacticus Spaans 35953/37048 michelle.de.jong@rug.nl 

Katwijk, van Ir. L.C. (Lideweij) Vakdidacticus Biologie 36417 l.c.van.katwijk@rug.nl 

Laan, van der ir. J.E. (Enno) 
vakdidacticus 
Natuurkunde   

34942 j.e.van.der.laan@rug.nl 

Maandag drs. D. (Dik) coördinator Onderwijs 37963 d.w.maandag@rug.nl 

Nauta J. (Judith) Vakdidacticus Duits 34678 j.nauta@o2g2.nl 

Ravesloot drs. C. (Clary) 
vakdidacticus 
Nederlands 

35434 c.j.m.ravesloot@rug.nl 

Roorda dr. G. (Gerrit) vakdidacticus Wiskunde 33981 g.roorda@rug.nl 

Smit drs. N. (Nienke) vakdidacticus Engels 39196 n.smit@rug.nl 

Siekman S.  (Suus) secretaresse  33650 s.s.s.steenhuis@rug.nl 

Veen, van prof.dr. K. (Klaas) 

Hoogleraar 
Onderwijskunde / 
directeur 
Lerarenopleiding 

37243 klaas.van.veen@rug.nl 

Vries, de dr. S. (Siebrich) docent basisdidactiek 37279 s.de.vries@rug.nl 

Wijk, van der  drs. B.H. (Dynke) 
vakdidacticus Klassieke 
talen 

37962 b.h.van.der.wijk@rug.nl 

Witterholt dr. M.G. (Martha) vakdidacticus Wiskunde 38525 m.g.witterholt@rug.nl 
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