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Voor studenten die



de Master Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, Educatie in de Mens- en
Maatschappijwetenschappen of Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen van de
RUG aanvangen in 2020-2021 of
de Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs (LVHO) in de Taal- en
Cultuurwetenschappen, Mens- en Maatschappijwetenschappen of Bètawetenschappen van de
RUG aanvangen in 2020-2021.
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Inleiding
Dit document is bestemd voor opleiders en studenten van de master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs
(de eenjarige master), het Lerarenopleidingstraject van de tweejarige Masteropleidingen Educatie en de
masteropleiding Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen.
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:
1. A
Kandidaten die tweedegraadsbevoegd zijn in hetzelfde schoolvak.
B
Kandidaten die eerstegraadsbevoegd zijn in een ander schoolvak.
2. A
Kandidaten met onderwijservaring in het voortgezet onderwijs.
B
Kandidaten met relevante kennis, inzicht en onderzoekservaring.
3. Kandidaten met een beperkte tweedegraadsbevoegdheid (Educatieve Minor/Module) inclusief een
afgeronde bachelor in het schoolvak.
Met behulp van het stroomschema op de volgende pagina kan worden bepaald onder welke
vrijstellingsregeling de kandidaat valt. Daarna wordt elke vrijstellingsregeling afzonderlijk beschreven.
Let op:
 De EVC-regeling is niet bedoeld voor zij-instromers. Voor zij-instromers is een aparte procedure te
vinden op de website van de examencommissie van de Lerarenopleiding.
 Niet de examencommissie van de Lerarenopleiding, maar de Toelatingscommissie van de Lerarenopleiding gaat
over de toelating tot studieonderdelen van de Lerarenopleiding.
 Ondanks de zorgvuldigheid waarmee dit document is opgesteld, zijn fouten voorbehouden en aan dit document
kunnen geen rechten worden ontleend.
 Voor de leesbaarheid is de hij-vorm gekozen in dit document.
 Een kandidaat kan voor maximaal 30 EC vrijstelling krijgen.
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Is de kandidaat in
het bezit van een
onderwijsbevoegdheid?

Ja

Beperkte
tweedegraadsbevoegdheid
d.m.v. Educatieve Minor/
Module in het schoolvak

Tweedegraads
bevoegdheid in
het schoolvak

Nee

Eerstegraads
bevoegdheid
ander schoolvak
Meldt de kandidaat
zich officieel aan als
zij-instromer in het
beroep?

Nee

Ja

Zie aparte regeling zijinstromers op de
website van de
examencommissie.

Bezit de kandidaat een WO-master of
doctoraaldiploma in het schoolvak of een
verwante master, of staat de kandidaat
ingeschreven bij de Educatieve master van het
schoolvak?

Ja

Nee

EVC-regeling 3.

Bezit de kandidaat
een WO-master of
doctoraaldiploma in
het schoolvak?

Ja

EVC-regeling 1A.

Nee

Eerst toelating tot de
Educatieve Master
checken door
Toelatingscommissie.
Daarna EVCregeling 1A.
Of
Doorverwijzen naar
professional master
(HBO).

Bezit de kandidaat
een WO-master of
doctoraaldiploma in
het schoolvak?

Nee

Ja

EVC-regeling 1B.
Eerst toelating tot Educatieve
Master checken door
Toelatingscommissie. Daarna
EVC-regeling 1B.

Eerst toelating checken door
Toelatingscommissie.

Beschikt de kandidaat
over werkervaring in
het VO?

Nee

Ja

EVC-regeling 2A.

Beschikt de kandidaat
over relevante kennis,
inzicht en
onderzoekservaring?

Nee

Ja

EVC-regeling 2B.

Eerst toelating checken door
Toelatingscommissie.
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1A

Regeling voor kandidaten die tweedegraadsbevoegd zijn in hetzelfde schoolvak

Toepasbaarheid van de regeling
Kandidaten met een tweedegraadsbevoegdheid die in hetzelfde schoolvak een eerstegraadsbevoegdheid
willen halen.
Procedure
1. De kandidaat meldt zich middels een schrijven naar examencommissie.lerarenopleiding@rug.nl aan bij de
secretaris van de examencommissie van de Lerarenopleiding voor een assessment op basis van elders
verworven competenties.
a) De kandidaat geeft aan voor welke Master Educatie, de masteropleiding Educatie en
Communicatie in de Bètawetenschappen of de master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs en
voor welk schoolvak hij ingeschreven staat of zich wil inschrijven;
b) De kandidaat geeft aan dat hij voor EVC-regeling 1A in aanmerking wil komen;
c) De kandidaat levert als bewijsstuk het diploma aan van de tweedegraadsbevoegdheid in het
schoolvak waarin hij de eerstegraadsbevoegdheid wil behalen.
2. In het geval dat de kandidaat een beroep doet op EVC-regeling 1A treedt de examencommissie op als
assessor, controleert de bijgevoegde diploma’s en wijst, bij goedkeuring daarvan, de vrijstelling toe.
Een aanvraag van vrijstelling wordt alleen in behandeling genomen als deze wordt ingediend tenminste zes
weken voorafgaand aan de start van het onderdeel waar vrijstelling voor wordt aangevraagd. De
behandelperiode van de EVC-aanvraag is maximaal zes weken, met uitzondering van de zomerperiode (begin
juli-eind augustus) waarvoor maximaal tien weken staat.
Geldigheid regeling
Deze regeling is geldig voor studenten die de Master Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, Educatie in
de Mens- en Maatschappijwetenschappen of Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen van de RUG
aanvangen in 2020-2021 of de Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs (LVHO) in de Taal- en
Cultuurwetenschappen, Mens- en Maatschappijwetenschappen of Bètawetenschappen van de RUG aanvangen in
2020-2021.
Omvang van het programma
Dit programma omvat minimaal 30 EC.
Voor de volgende verplichte onderdelen kan de kandidaat geen vrijstelling aanvragen:
1.
Vakdidactiek 1 [schoolvak] (5 EC)
2.
Vakdidactiek 2 [schoolvak] (5 EC)
3.
Vakdidactiek 3 [schoolvak] (10 EC)
4.
Masterstage 3 leraar [schoolvak] (10 EC)
De kandidaat kan voor de volgende onderdelen worden vrijgesteld:
1.
Basiscursus Master Lerarenopleiding (5 EC)
2.
Masterstage 1 leraar [schoolvak] (5 EC)
3.
Masterstage 2 leraar [schoolvak] (15 EC)
4.
Pedagogiek (5 EC)
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Belangrijke opmerkingen bij deze regeling:
 De student loopt het hele schooljaar stage. Masterstage 3 leraar [schoolvak] wordt beoordeeld aan het
eind van het tweede semester. Dit vanwege de ondersteunende colleges en opdrachten bij
Vakdidactiek 1, 2 en 3.
 De student is niet verplicht de intervisiebijeenkomsten onder leiding van de schoolopleider op de
stageschool of de mentorbijeenkomsten op het instituut bij te wonen. De stageschool kan de student
wel verplicht stellen om deel te nemen aan docentennetwerken binnen de stageschool.
 De vakdidacticus van de student observeert twee keer tijdens Masterstage 3 een les van de student,
een keer in het begin van de stageperiode en een keer aan het eind van de stageperiode.
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1B Regeling voor kandidaten die eerstegraadsbevoegd zijn in een ander aanverwant schoolvak
Toepasbaarheid van de regeling
Kandidaten die al een eerstegraadsbevoegdheid hebben behaald en die een bevoegdheid willen halen op
eerstegraadsniveau in een ander aanverwant schoolvak. De examencommissie beoordeelt of er sprake is van
een aanverwant schoolvak.
Procedure
1. De kandidaat meldt zich middels een schrijven naar examencommissie.lerarenopleiding@rug.nl aan bij de
secretaris van de examencommissie van de Lerarenopleiding voor een assessment op basis van elders
verworven competenties.
a) De kandidaat geeft aan voor welke Master Educatie, de masteropleiding Educatie en Communicatie in de
Bètawetenschappen of de master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs en voor welk schoolvak hij
ingeschreven staat of wil inschrijven;
b) De kandidaat geeft aan dat hij voor EVC-regeling 1B in aanmerking wil komen;
c) De kandidaat levert als bewijsstuk het diploma aan van de eerstegraadsbevoegdheid in het ander aanverwante
schoolvak.
2. In het geval dat de kandidaat een beroep doet op EVC-regeling 1B treedt de examencommissie op als
assessor, controleert de bijgevoegde diploma’s en wijst, bij goedkeuring daarvan, de vrijstelling toe.
Een aanvraag van vrijstelling wordt alleen in behandeling genomen als deze wordt ingediend tenminste zes
weken voorafgaand aan de start van het onderdeel waar vrijstelling voor wordt aangevraagd. De
behandelperiode van de EVC-aanvraag is maximaal zes weken, met uitzondering van de zomerperiode (begin
juli-eind augustus) waarvoor maximaal tien weken staat.
Geldigheid regeling
Deze regeling is geldig voor studenten die de Master Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, Educatie in
de Mens- en Maatschappijwetenschappen of Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen van de RUG
aanvangen in 2020-2021 of de Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs (LVHO) in de Taal- en
Cultuurwetenschappen, Mens- en Maatschappijwetenschappen of Bètawetenschappen van de RUG aanvangen in
2020-2021.
Omvang van het programma
Dit programma omvat minimaal 30 EC.
Voor de volgende verplichte onderdelen kan de kandidaat geen vrijstelling aanvragen:
1.
Vakdidactiek 1 [schoolvak] (5 EC)
2.
Vakdidactiek 2 [schoolvak] (5 EC)
3.
Vakdidactiek 3 [schoolvak] (10 EC)
4.
Masterstage 3 leraar [schoolvak](10 EC)
De kandidaat kan voor de volgende onderdelen worden vrijgesteld:
1.
Basiscursus Master Lerarenopleiding (5 EC)
2.
Masterstage 1 leraar [schoolvak] (5 EC)
3.
Masterstage 2 leraar [schoolvak] (15 EC)
4.
Pedagogiek (5 EC)
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Belangrijke opmerkingen bij deze regeling:
 De student loopt het hele schooljaar stage. Masterstage 3 leraar [schoolvak] wordt beoordeeld aan het
eind van het tweede semester. Dit vanwege de ondersteunende colleges en opdrachten bij
Vakdidactiek 1, 2 en 3.
 De student is niet verplicht de intervisiebijeenkomsten onder leiding van de schoolopleider op de
stageschool of de mentorbijeenkomsten op het instituut bij te wonen. De stageschool kan de student
wel verplicht stellen om deel te nemen aan docentennetwerken binnen de stageschool.
 De vakdidacticus van de student observeert twee keer tijdens Masterstage 3 een les van de student,
een keer in het begin van de stageperiode en een keer aan het eind van de stageperiode.

Lerarenopleiding

Vrijstellings- en assessmentregeling 2020-2021

pagina 7

2A

Regeling voor kandidaten met relevante onderwijservaring

Toepasbaarheid van de regeling
Kandidaten zonder onderwijsbevoegdheid die aantoonbaar beschikken over relevante ervaring als docent in
de onderbouw en/of bovenbouw van het voortgezet onderwijs.
Let op:
 De kandidaat die een vrijstelling aanvraagt voor Masterstage 1 dient minimaal 20 lesuren in de
onderbouw en/of bovenbouw te hebben gegeven in het schoolvak waarvoor vrijstelling wordt
gevraagd.
 De kandidaat die een vrijstelling aanvraagt voor Masterstage 2 dient minimaal 36 lesuren in de
onderbouw en 36 lesuren in de bovenbouw zelfstandig te hebben gegeven in het schoolvak waarvoor
vrijstelling wordt gevraagd.
Procedure
1. De kandidaat meldt zich middels een schrijven naar examencommissie.lerarenopleiding@rug.nl aan bij de
secretaris van de examencommissie van de Lerarenopleiding voor een assessment op basis van elders
verworven competenties.
a) De kandidaat geeft aan voor welke Master Educatie, de masteropleiding Educatie en Communicatie in de
Bètawetenschappen of de master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs en voor welk schoolvak hij
ingeschreven staat of wil inschrijven.
b) De kandidaat geeft aan dat hij voor EVC-regeling 2A in aanmerking wil komen;
c) De kandidaat levert een CV aan waar de onderwijservaring uit blijkt inclusief een akte van
aanstelling/benoeming.
2. De secretaris van de examencommissie stuurt de kandidaat twee beoordelingsformulieren: een
beoordelingsformulier Masterstages en een lesobservatieformulier. Beide formulieren dienen door een
schoolopleider of teamleider, die verbonden is aan de school, na een lesobservatie te worden ingevuld
inclusief een advies voor vrijstelling van het gevraagde studieonderdeel. De vakdidacticus van het
schoolvak vult tevens, na een lesobservatie, beide formulieren in. Met de kandidaat wordt vervolgens en
mede op basis van de uitkomsten van de beoordelingen een afsluitend gesprek gevoerd door de
vakdidacticus. Dit alles vormt het assessment van de kandidaat.
3. De vakdidacticus stelt op basis van het assessment een advies op en stuurt dit naar de secretaris van de
examencommissie, inclusief de bijbehorende documentatie (zoals beschreven bij punt 2). De
examencommissie besluit vervolgens over het verzoek.
Een aanvraag van vrijstelling wordt in behandeling genomen als deze wordt ingediend tenminste zes weken
voorafgaand aan de start van het onderdeel waar vrijstelling voor wordt aangevraagd. De behandelperiode
van de EVC-aanvraag is maximaal zes weken, met uitzondering van de zomerperiode (begin juli-eind
augustus) waarvoor maximaal tien weken staat.
Geldigheid regeling
Deze regeling is geldig voor studenten die de Master Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, Educatie in
de Mens- en Maatschappijwetenschappen of Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen van de RUG
aanvangen in 2020-2021 of de Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs (LVHO) in de Taal- en
Cultuurwetenschappen, Mens- en Maatschappijwetenschappen of Bètawetenschappen van de RUG aanvangen in
2020-2021.
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Omvang van het programma
Dit programma omvat minimaal 40 EC.
Voor de volgende verplichte onderdelen kan geen vrijstelling worden aangevraagd:
1. Basiscursus Master Lerarenopleiding (5 EC)
2. Vakdidactiek 1 [schoolvak] (5 EC)
3. Vakdidactiek 2 [schoolvak] (5 EC
4. Vakdidactiek 3 [schoolvak] (10 EC)
5. Pedagogiek (5 EC)
6. Masterstage 3 leraar [schoolvak] (10 EC).
Uit het assessment blijkt voor welke onderdelen een kandidaat vrijgesteld kan worden:
1. Masterstage 1 Leraar [schoolvak] (5 EC)
2. Masterstage 2 Leraar [schoolvak] (15 EC).
Belangrijke opmerkingen bij deze regeling:
 In geval van vrijstelling Masterstage 1 en/of 2 loopt de student het hele jaar door stage. Masterstage 3
leraar [schoolvak] wordt beoordeeld in het tweede semester. Dit vanwege de ondersteunende colleges
en opdrachten bij Vakdidactiek 1, 2 en 3.
 De student is niet verplicht de intervisiebijeenkomsten onder leiding van de schoolopleider op de
stageschool of de mentorbijeenkomsten op het instituut bij te wonen. De stageschool kan de student
wel verplicht stellen om deel te nemen aan docentennetwerken binnen de stageschool.
 De vakdidacticus van de student observeert twee keer tijdens Masterstage 3 een les van de student,
een keer in het begin van de stageperiode en een keer aan het eind van de stageperiode.

Lerarenopleiding

Vrijstellings- en assessmentregeling 2020-2021

pagina 9

2B

Regeling voor kandidaten met relevante kennis, inzicht en onderzoekservaring

Toepasbaarheid van de regeling
Kandidaten zonder onderwijsbevoegdheid die aantoonbaar beschikken over relevante kennis, inzicht en
onderzoekservaring op het gebied van de onderwijskunde, de pedagogiek, psychologie en/of (vak)didactiek in
het schoolvak.
Procedure
1. De kandidaat meldt zich middels een schrijven naar examencommissie.lerarenopleiding@rug.nl aan bij
de secretaris van de examencommissie van de Lerarenopleiding met een verzoek tot vrijstelling voor een
theoretisch studieonderdeel
a) De kandidaat geeft aan voor welke Master Educatie, de masteropleiding Educatie en Communicatie in de
Bètawetenschappen of de master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs en voor welk schoolvak hij
ingeschreven staat of wil inschrijven.
b) De kandidaat geeft aan dat hij voor EVC-regeling 2B in aanmerking wil komen;
c) De kandidaat laat het verzoek vergezeld gaan van een diploma of certificaat, diplomasupplement en
vakomschrijving(-en) die betrekking heeft/hebben op de studieonderdelen waarvoor vrijstelling wordt
aangevraagd.
d) De kandidaat die een vrijstelling aanvraagt voor Vakdidactiek 3 levert een rapportage aan van eerder gedaan
onderzoek, waaruit blijkt dat hij de beoogde doelen van Vakdidactiek 3 heeft behaald. Daarnaast dient hij zijn
aandeel aan het onderzoek en aan de rapportage objectief aannemelijk te maken. Tenslotte dient het onderzoek
waarmee hij zijn verzoek om vrijstelling onderbouwt een herkenbare relatie te hebben met het schoolvak waarin
hij zijn eerstegraadsbevoegdheid wenst te halen. De examencommissie besluit of er sprake is van een
herkenbare relatie.
2.

De examencommissie wijst een aantal assessoren aan die deskundig zijn in het relevante gebied.

3.

De assessoren stellen een advies op en sturen dit naar de secretaris van de examencommissie, inclusief
de bijbehorende documentatie (zie 1d). De examencommissie besluit tot toekenning of afwijzing van het
verzoek.

Een aanvraag van vrijstelling wordt alleen in behandeling genomen als deze wordt ingediend tenminste zes
weken voorafgaand aan de start van het onderdeel waar vrijstelling voor wordt aangevraagd. De
behandelperiode van de EVC-aanvraag is maximaal zes weken, met uitzondering van de zomerperiode (begin
juli-eind augustus) waarvoor maximaal tien weken staat.
Geldigheid regeling
Deze regeling is geldig voor studenten die de Master Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, Educatie in
de Mens- en Maatschappijwetenschappen of Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen van de RUG
aanvangen in 2020-2021 of de Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs (LVHO) in de Taal- en
Cultuurwetenschappen, Mens- en Maatschappijwetenschappen of Bètawetenschappen van de RUG aanvangen in
2020-2021.
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Omvang van het programma
Dit programma omvat minimaal 30 EC.
Voor de volgende verplichte onderdelen kan geen vrijstelling worden aangevraagd:
1.
Masterstage 1 leraar [schoolvak] (5 EC)
2.
Masterstage 2 leraar [schoolvak] (15 EC)
3.
Masterstage 3 leraar [schoolvak] (10 EC).
Uit het assessment blijkt voor welke onderdelen een kandidaat vrijgesteld kan worden:
1.
Basiscursus Master Lerarenopleiding (5 EC)
2.
Vakdidactiek 1 [schoolvak] (5 EC)
3.
Vakdidactiek 2 [schoolvak] (5EC)
4.
Vakdidactiek 3 [schoolvak] (10 EC)
5.
Pedagogiek (5 EC)
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3.

Regeling voor kandidaten met een beperkte tweedegraadsbevoegdheid in het voortgezet
onderwijs

Toepasbaarheid van de regeling
Kandidaten met een beperkte tweedegraadsbevoegdheid, verworven middels een afgeronde WO-bachelor,
inclusief Educatieve Minor/Module in het schoolvak en die in hetzelfde schoolvak een
eerstegraadsbevoegdheid willen halen.
Procedure
1. De kandidaat meldt zich middels een schrijven naar examencommissie.lerarenopleiding@rug.nl aan bij
de secretaris van de examencommissie van de Lerarenopleiding voor een assessment op basis van elders
verworven competenties.
a) De kandidaat geeft aan voor welke Master Educatie of de master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs en
voor welk schoolvak hij ingeschreven staat of zich wil inschrijven,
b) De kandidaat geeft aan dat hij voor EVC-regeling 3 in aanmerking wil komen en levert als bewijsstuk het
diploma aan van de beperkte tweedegraadsbevoegdheid in het vak waarin hij de eerstegraadsbevoegdheid wil
behalen.
2. In het geval dat de kandidaat een beroep doet op EVC-regeling 3 treedt de examencommissie op als
assessor, controleert de bijgevoegde diploma’s en wijst, bij goedkeuring daarvan, de vrijstelling toe.
Een aanvraag van vrijstelling wordt alleen in behandeling genomen als deze wordt ingediend tenminste zes
weken voorafgaand aan de start van het onderdeel waar vrijstelling voor wordt aangevraagd. De
behandelperiode van de EVC-aanvraag is maximaal zes weken, met uitzondering van de zomerperiode (begin
juli-eind augustus) waarvoor maximaal tien weken staat.
Geldigheid regeling
Deze regeling is geldig voor studenten die de Master Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, Educatie in
de Mens- en Maatschappijwetenschappen of Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen van de RUG
aanvangen in 2020-2021 of de Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs (LVHO) in de Taal- en
Cultuurwetenschappen, Mens- en Maatschappijwetenschappen of Bètawetenschappen van de RUG aanvangen in
2020-2021.
Omvang van het programma
Dit programma omvat minimaal 50 EC.
De volgende onderdelen zijn verplicht:
1. Vakdidactiek 1 [schoolvak] (5 EC)
2. Vakdidactiek 2 [schoolvak] (5 EC)
3. Vakdidactiek 3 [schoolvak] (10 EC)
4. Pedagogiek (5 EC)
5. Masterstage 2 leraar [schoolvak] (15 EC)
6. Masterstage 3 leraar [schoolvak] (10 EC)
De kandidaat wordt voor de volgende onderdelen vrijgesteld:
1. Basiscursus Master Lerarenopleiding (5 EC)
2. Masterstage 1 leraar [schoolvak] (5 EC)
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