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Welkom allemaal, goed dat jullie er zijn!

22 juni 2022

Nadia Gerritsen, Anina Westgeest, Saskia Tuenter
en Lidewij van Katwijk l.c.van.katwijk@rug.nl
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Jij als

docent….

wat 

verwacht je?



Jij

› bent vrouw of man

› zit in het derde jaar van je bacheloropleiding, 

› hebt nog nooit voor de klas gestaan, 

› (of je bent een uitzondering……..)

› Welke studie doe je?

› Waarom heb je voor de 

educatieve minor gekozen?

› Mentimeter: 1844 2702



NA DE EDUCATIEVE MINOR……

Afronding 
educatieve 

minor

Afronding 
bachelor

Afronding 
vakmaster

LVHO

1e graads 
bevoegdheid

Beperkte 2de graads 
bevoegdheid

Afronding 
educatieve 

master



INRICHTING EDUCATIEVE MINOR

Fase 1 Fase 2

29/08/22 medio nov 22 eind jan 23

Basiscursus Minor
Lerarenopleiding  (5 EC)

Minorstage 2 (10 EC)

Vakdidactiek:
Onderbouw (5 EC)

Minorstage 1 (10 EC)

Beoordeling
Advies continuering

Eind

beoordeling



ONDERDELEN 

Stage (stage-examinator, (vak)coach, schoolopleider, 

……)

Basiscursus (4 docenten onderwijskunde)

Microteaching

Communicatie in de klas (6 x 2 uur, docent drama)

Vakdidaktiek (vakdidakticus)



Handleidingen

Algemene studiehandleiding

Studiehandleiding minorstages

Studiehandleiding Basiscursus

Studiehandleiding Vakdidaktiek



Zijn er nu al vragen?



Minor: met wie krijg je te maken?

› (vak)coach

› schoolopleider (of mentor)

› stage-examinator

› docent basiscursus

› (begeleider microteaching)

› vakdidacticus



Stage:

• School, locatie

• Schoolopleider (zo niet: mentor)

• (vak)Coach

• Klassen/leerlingen

• Lesobservaties/lesbezoeken (fase 1:min 15 lessen OB + fase 2: min 5 
lessen OB of BB)

• Lesgeven:

– Fase 1: minimaal 20 lessen (of delen van lessen)

– Fase 2: minimaal 40 lessen (of delen van lessen)

• 3 dagen per week inzetbaar

• stagecontract



Stage – voor de zomer

• Neem contact op voor de kennismaking

• Maak afspraken voor de eerste stagedagen
VO-scholen beginnen op 29 augustus



Na de zomer
vanaf 29 augustus

31-08-22 LO Opening Educatieve Minor Kennismaking stage-examinator

Week 35 School Minorstage: Kennismaken met school
Minorstage: Opdracht kennismaking school 
uitwerken

05-09-22 School Minorstage: Klas volgen Minorstage: Klas volgen, interview leerlingen

06-09-22 School
Minorstage: Docent volgen, verschillende vakken, 
ook eigen vak

Minorstage: Interview docent en nabespreking 
schooldagen met schoolopleider

07-09-22 LO Basiscursus Minor LO (1/9) Basiscursus Minor LO (Microteaching)

12-09-22 School Minorstage: Gerichte observatie-opdrachten Minorstage: Interview met coach over het vak

13-09-22 School Minorstage: Gerichte observatie-opdrachten
Minorstage: Intervisie schoolopleider/coach. 
Afspraken maken over komende periode: te 
observeren en te geven lessen(onderdelen?)

14-09-22 LO Basiscursus Minor LO (2/9) Basiscursus Minor LO vakspecifiek 



Opdracht Mijn stageschool

• Kennismaken met de stageschool (zie 
studiehandleiding minorstages)



Opdrachten

MINOR 1

Studiehandleiding minorstages

• De eerste 2 weken

• Stage opdrachten

• Beoordeling stage 

Studiehandleiding basiscursus

• Opdracht Basiscursus Minor 



Bekwaamheidsdossier 1

De eerste twee weken, controle door stage-examinator:

– Kennismaken met de school ( klas volgen, docent volgen, 
interview met je coach over het vak)                                                     

Minorstage 1:

– Leren (van) observeren en leren lesgeven (lesobservaties,  
start van de les, enquête, wat voor leraar wil ik zijn)

• Basis bij gesprekken en beoordeling Minorstage 1



Beoordelen fase 1

• Stage

– Is het onderwijs iets voor mij?

– Vinden anderen dat ik iets ben voor het onderwijs?

– Gesprek met schoolopleider, coach en tutor

– Bekwaamheidsdossier als basis

– Cijfer, beoordelingsformulier

• Eindopdracht Basiscursus:
Leerklimaat en klassenmanagement



Microteaching

• in heterogene groepen

• 7 minuten, niet langer

• Zelf stukje leerstof kiezen, (niet te 
moeilijk)

• Voorbereiden

• Feedbackformulier



Bright space

• Cursus Educatieve Minor 2022-2023

- Toegang voor studenten, opleiders, schoolopleiders

- Informatie, stage & en vakdidactiek

• Bekwaamheidsdossier per student per fase



Literatuur

• Titel: Lessen in orde, Auteur: P.I. Teitler & Teitler
Druk/editie: 4; 
Uitgever: Coutinho

• Titel: Effectief leren, Auteur: M. van Ast et al.
Druk/editie: 5; ISBN 9789001896522
Uitgever: Noordhoff Uitgevers

• Titel: De zes rollen van de leraar, Auteur: Martie Slooter
ISBN 13: 9789492525123
Uitgever: PICA

• Gemotiveerd leren en lesgeven, Auteur: Anje Ros
Druk/editie: 1 ; ISBN: 978 90 469 0399 5 
Uitgever: Coutinho



VRAGEN???

• mail Lidewij

• mail Stage-
examinator



Jij bent hier omdat

› Het je fantastisch lijkt je mooie vak over te dragen op 
leerlingen

› Je al vanaf je jeugd wist dat je het onderwijs in wilde

› Een onderwijsbevoegdheid een mooi extra zekerheidje 
is

› Je het heerlijk vindt om met jeugd en jongeren om te 
gaan

› Je denkt dingen te leren die ook op andere plaatsen 
goed van pas komen

› Je het nog helemaal niet weet



Wij

› zijn opleiders

› zijn expert op het gebied van de vakdidactiek van de 

verschillende vakken

› zijn je stage-examinator

› zijn vakcoach op 1 van de vele scholen waar jij je 

stage loopt

› zijn werkzaam op school als jouw schoolopleider



Wij zijn hier omdat

› wij het verfrissend vinden om de dagelijkse

werkbegeleiding van aankomende collega’s op ons te 

nemen

› wij begrijpen wat er in een aanstaande docent om 

gaat wanneer deze de eerste leservaringen opdoet en 

dat goed kunnen begeleiden

› wij hart hebben voor ons vak en de vormende waarde

ervan voor de leerling



Zegt een leerling

'Hee, hoe oud ben jij 
eigenlijk?'

Tom Beving

Zegt een mede-student: “Waarom zou je 
voor de klas gaan staan met een 

universitaire opleiding?”
Zeg ik: “Het is een leuke en leerzame 

uitdaging, je zou het ook eens moeten 
proberen!" Eline de Vroome



De educatieve minor is 
de steilste leercurve 
uit mijn leven 
geweest.

Jasper Meeuwissen

Ik heb in mijn studie nog 
nooit zoveel gelachen, zo 
serieus gedaan en zoveel 
uitdaging gehad als in het 
afgelopen halfjaar.

Annemarie van der Plas



WVTTK


