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Toelichting op de aanvraag  

 

De scholing van de volwassen beroepsbevolking wordt maatschappelijk gezien steeds 

belangrijker en daarmee ook de versterking van het volwassenonderwijs. Wij, Instituut voor 

Leraren (IvL) van Hogeschool Rotterdam, reageren hierop door flexibel deeltijdonderwijs te 

ontwikkelen waarmee studenten en on- of onderbevoegd werkzame docenten zich kunnen 

professionaliseren op een manier die bij deze doelgroep past. Nu de overheid start met 

pilots voor experimenteerruimte in het hoger onderwijs benutten we deze kans graag om 

ons onderwijs te flexibiliseren en het maximaal te laten aansluiten bij de deeltijdstudent.  

Het huidige deeltijdtraject, een inhoudelijk sterk programma,  komt maar beperkt tegemoet 

aan de karakteristiek van de deeltijdgroep. Het deeltijdprogramma zoals we dat nu 

aanbieden - op twee dagen per week - kent een vaste volgorde; de student volgt de colleges 

en gebruikt online materialen ter voorbereiding van die colleges. Vakken en leerlijnen zijn 

met elkaar vervlochten.  

Studenten worden vrijgesteld voor aantoonbaar eerder behaalde onderdelen en volgen de 

resterende vakken binnen het bestaande rooster via zogeheten aanschuifonderwijs.  Dit 

leidt in veel gevallen tot een verlichting van de studie maar nauwelijks tot versnelling ervan.   

 

De commissie ‘Flexibel hoger onderwijs voor werkenden’ geeft in haar Adviesrapport (2014) 

een aantal inspirerende en hoopgevende adviezen voor flexibilisering van het 

deeltijdonderwijs. Die betreffen het werken met leerwegonafhankelijk geformuleerde 

leeruitkomsten. Ook adviseert zij om de vervlechting van formeel, non-formeel en informeel 

leren te faciliteren, en  het online aanbod van het onderwijs te versterken. Gepersonaliseerd 

leren waarmee de student grip krijgt op de inrichting van ‘zijn ‘leerroute’ is daarmee 

mogelijk. 

De deeltijdstudenten die onderling sterk van elkaar verschillen (leeftijd, vooropleiding, 

werkervaring en studietempo) combineren in veel gevallen werk en studie met de zorg voor 

kinderen. Wanneer wij het onderwijs meer  ‘just in time’ en ‘just in place’  inrichten  

(Theunissen, 2017) zorgen we voor aantrekkelijker onderwijs dat kennis en kunde van de 

student werkelijk waardeert.  

 

In een geflexibiliseerd deeltijdprogramma bieden we onderwijs waarin de student: 

 onderwijs volgt op één dag per week 

 werkt aan leerwegonafhankelijk geformuleerde leeruitkomsten  

 die hij via leerstofonafhankelijke toetsing aantoont. 

En waarin hij  

 invloed heeft op vorm, inhoud en tempo van zijn leerroute door  

- blended learning 

- efficiënt inzetten van werkplekleren 

- werkt in gescheiden leerlijnen in een 

- rooster dat versnellen maximaal faciliteert.  
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IvL leidt studenten op tot leraren in een specifiek vak, met voor beroep en vak elk een eigen 

kennisbasis. In het cluster talen kiezen we ervoor om dat te doen in een studieopbouw 

waarin de student zich vak en beroep eigen maakt in een fasering van oriëntatie, verdieping 

en visie vormen. Deze lijn biedt de mogelijkheid tot flexibilisering: de student kan op 

verschillende niveaus instappen en aan meerdere niveaus tegelijkertijd werken.  

Wij zien ernaar uit om een deeltijdopleiding te verzorgen waarin de student zelf aan de 

knoppen zit en grip heeft op de inrichting van zijn ‘leerroute’. Met een intake-op-maat en 

door de omslag te maken van aanbodgericht werken naar outputgericht werken, is de 

deeltijdopleiding dan (weer) aantrekkelijk voor een bredere groep van studenten dan nu het 

geval is. We denken dan aan de student die al een (andere) lesbevoegdheid heeft, de 

student met relevante werkervaring, de native speaker en de studievaardige en 

zelfwerkzame student. Gepersonaliseerde leerroutes sluiten aan bij leervraag en leerstijl 

van de student en we voegen aan de belangrijkste kernwaarde van IvL -practice what you 

preach- een nieuwe dimensie toe nu we zo veel beter in staat zijn rekening te houden met 

zijn mogelijkheden en behoeften. 

 

Onze aanvraag betreft de lerarenopleidingen Frans, Duits, Engels en Nederlands. We 

werken hem hier uit voor de lerarenopleiding Nederlands.   
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Standaard 1. Beoogde eindkwalificaties  

 

De leeruitkomsten maken het mogelijk om leer- en werkervaring van studenten te valideren 

en flexibele leerroutes te faciliteren. Daarnaast kan de student op basis van de 

leeruitkomsten (vooraf) voor zichzelf bepalen wat hij al beheerst en welke leeruitkomsten hij  

gaat aantonen om zijn bachelorsdiploma te kunnen behalen. Leeruitkomsten vormen de 

spil van de pilot flexibilisering van het deeltijdonderwijs. De leeruitkomsten beschrijven 

inhoud en niveau van kennis, inzicht en vaardigheden die zijn vereist om de studie als 

bekwaam beroepsbeoefenaar te kunnen afronden, en ze verbinden zo eindkwalificaties met 

de leeractiviteiten van de student en de (leerwegonafhankelijke) toetsing (NVAO, 2015).  

 

1.1 De leeruitkomsten  

 

Een leeruitkomst moet (be)grijpbaar zijn in omvang en inhoud; daarom worden 

leeruitkomsten samengevoegd tot acht eenheden van leeruitkomsten (figuur 1). Een 

eenheid van leeruitkomsten  heeft een omvang van dertig studiepunten en bestaat uit 

maximaal vijf leeruitkomsten van vijf of tien EC.  

De leeruitkomsten leiden we af van de eindkwalificaties die bestaan uit:  

- De bekwaamheidseisen (Onderwijscoöperatie, 2014)  

- Generieke Kennisbasis Tweedegraads lerarenopleidingen (2018) 

- Kennisbasis Vak van de betreffende tweedegraads lerarenopleiding (2018)  

  (bijlage 1B)  

 

1.1.2  Eisen en kaders van leeruitkomsten 

Om ervoor te zorgen dat alle docenten van onze lerarenopleidingen Duits, Engels, Frans en 

Nederlands op een eenduidige manier en op het juiste niveau leeruitkomsten formuleren, 

hebben we de kwaliteitseisen als leidraad genomen die de NVAO stelt aan leeruitkomsten.  

 

De leeruitkomsten zijn: 

. Leerwegonafhankelijk, representatief en duurzaam  

. Herkenbaar voor het werkveld.  

. Specifiek, meetbaar en leerwegonafhankelijk  

. Samenhangend. 

. Duurzaam  

.  

1.1.3  Leeruitkomsten: leerwegonafhankelijk, representatief en duurzaam 

 

De eindkwalificaties hebben we vertaald naar leeruitkomsten. De leeruitkomsten zijn 

vervolgens verdeeld in een pedagogisch-didactische en een vak(didactische) leerlijn (zie 

bijlage 3). De leeruitkomsten zijn leerwegonafhankelijk geformuleerd, zodat studenten 

kunnen deelnemen aan de afsluitende toetsen (in welke vorm dan ook) zonder een 
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verplichte aanwezigheid bij het ingeroosterde curriculum van de opleiding. Zie verder bij het 

hoofdstuk ‘Toetsing’.  

Bij de formulering van leeruitkomsten gaan we uit van de volgende uitgangspunten: 

. De eindkwalificaties zijn uitgewerkt in specifieke, meetbare prestatie-indicatoren op 

drie niveaus (oriënteren, verdiepen en visie vormen).  

. Er is beschreven welke kennis en vaardigheden de student nodig heeft voor het 

voldoen aan de tussen- en eindkwalificaties. 

. De beoordelingscriteria vormen geen afvinklijst, maar houden ruimte voor 

verschillende manieren van handelen, zodat de student kan laten zien dat hij een 

verantwoorde keuze voor een bepaalde aanpak kan maken. 

We ontwikkelen vanuit deze uitgangspunten. Zo verantwoordt de opleiding de 

representativiteit van de leeruitkomsten voor de opleiding en wordt de relatie tussen 

eindkwalificaties en de leeruitkomsten duidelijk. Bij het ontwikkelen van leeruitkomsten zijn 

de beroepenveldcommissie en de opleidingscommissie betrokken. 

 

De leeruitkomsten behorend tot het propedeuseprogramma hebben we geformuleerd op 

NLQF niveau 5. Daarmee ontstaat ruimte om te groeien. In deze fase oriënteert de student 

zich op het vak Nederlands en op het beroep van leraar om aan het eind ervan aan te 

kunnen tonen of de lerarenopleiding Nederlands een passende keuze is. Ook de werkgever 

of de stageschool heeft door deze indeling de kans een student te beoordelen op 

groeipotentie en hoeft niet direct ‘af te rekenen’ op het eindniveau. De leeruitkomsten in de 

hoofdfase zijn op het eindniveau van de hbo-bachelor lerarenopleiding Nederlands 

geformuleerd: NLQF niveau 6. Ten slotte hebben we in de leeruitkomsten de grootstedelijke 

context een herkenbare plaats gegeven met het accent op diversiteit en inclusiviteit en 

aandacht voor de taalvaardigheid van de student en de leerling.  

 

1.1.4. Herkenbaar voor het werkveld. 

 

De eindkwalificaties in de vorm van de bekwaamheidseisen en kennisbases zijn 

samengesteld door experts vanuit diverse hogescholen in het landelijk vakoverleg. Het 

docententeam draagt het onderwijsconcept, docenten uit dit team hebben de opzet voor de 

leeruitkomsten voorgelegd aan de onderwijsteam. Tevens worden de leeruitkomsten 

voorgelegd aan vertegenwoordigers van het werkveld.  

 

 

1.1.5 Leeruitkomsten: specifiek, meetbaar en leerwegonafhankelijk  

 

Bij het formuleren van de leeruitkomsten stelden we onszelf steeds de vraag: zijn de 

leeruitkomsten aan te tonen zonder dat de student het onderwijsaanbod van de opleiding 

heeft gevolgd? Daarmee kan de student zelf kiezen uit de verschillende activiteiten waarmee 

hij die leeruitkomst kan behalen. Ter ondersteuning van meetbaarheid hebben we voor de 

leeruitkomsten beoordelingscriteria ontwikkeld die duidelijk maken wanneer de 
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leeruitkomst behaald is. De EC’s die verbonden zijn aan de leeruitkomsten, hebben we 

vastgesteld op basis van het belang en de relatieve zwaarte van een studieonderdeel of 

eenheid van leeruitkomsten. We realiseren ons dat voortdurende reflectie op de kwaliteit 

van de leeruitkomsten nodig is. 

 

 
 

Figuur 1 
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1.1.6 Leeruitkomsten: samenhangend 

De leeruitkomsten van de lerarenopleiding Nederlands zijn verdeeld over acht eenheden 

van leeruitkomsten van dertig studiepunten. De eenheden uit de propedeuse en de 

hoofdfase komen in steeds complexere vorm terug in de volgende fase (Oriëntatie --> 

Verdieping --> Visie) waarmee de samenhang gegeven is. (figuur 1).  

In de EvL getiteld Profilering toont de student aan dat hij zich in de breedte of in de diepte 

bekwaamt in aspecten van het beroep van leraar of in het specifieke vak waarin hij leraar 

wordt. Hij stelt zelf vast waar in het traject hij dit wil aantonen.  

De EvL Professional vo, mbo neemt een bijzondere plaats in omdat de leeruitkomsten 

daarvan een integratief karakter hebben en gericht zijn op innovatie van vak en beroep en 

het toepassen van de leeruitkomsten in samenhang in complexe contexten. De student laat 

met het aantonen van de leeruitkomsten van deze EvL zien dat hij een startbekwame 

professional is geworden die in staat is innovatief, reflectief en ondernemend te handelen 

en die zich bewust is van zijn opdracht een leven lang te blijven leren. Bij het samenstellen 

van de individuele route voor iedere student, de leerroute, zal de studieloopbaancoach een 

student altijd adviseren (de leeruitkomst behorende bij) de EvL afstuderen als laatste te 

laten valideren. 

 

1.1.7. Leeruitkomsten: duurzaam 

 

De leeruitkomsten zijn duurzaam omdat ze zijn gebaseerd op de meest recente weergaven 

van de eindkwalificaties, daarnaast zijn ze zo geformuleerd dat ze niet specifiek gebonden 

zijn aan methodiek of tijdstip. 

 

1.2 Validering door het werkveld 

 

De documenten – bekwaamheidseisen en kennisbases – zijn samengesteld door experts 

vanuit diverse hogescholen in het landelijk vakoverleg. Het docententeam draagt het 

onderwijsconcept, een afvaardiging van docenten uit dit team hebben de opzet voor de 

leeruitkomsten voorgelegd aan de docenten van het cluster talen van de 

lerarenopleidingen. Tevens worden de leeruitkomsten voorgelegd aan vertegenwoordigers 

van het werkveld.  
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Standaard 2: Onderwijsleeromgeving  

 

‘De’ deeltijdstudent bestaat niet. De deeltijdstudenten van de lerarenopleidingen verschillen 

van elkaar in leeftijd, gezinssituatie, vooropleiding, werkervaring, motivatie en studietempo. 

Om ieder van hen te stimuleren de studie in te vullen en af te ronden op een manier die 

hem past, stemmen we de leeromgeving af op de verschillende leerwensen van de student.  

In dit hoofdstuk beschrijven we de visie van HR op flexibel onderwijs, het didactische 

concept van de flexibele opleiding, de begeleiding van studenten, de kwaliteit van het 

docententeam en de voorzieningen.  

 

2.1. Visie HR op flexibel deeltijdonderwijs 

 

In Visie op studeren naast je werk staat de HR-visie op flexibel onderwijs. HR kiest voor 

flexibel deeltijdonderwijs dat aansluit bij de deeltijdstudent en vraaggericht is.  

Voor de programmering betekent dit: 

. Een onderwijsprogramma in EvL van 30 EC ,  

. Twee instroommomenten per jaar. 

. Toetsing vooraf mogelijk, als aanvulling op vrijstellingen en om versnelling mogelijk te 

maken. 

 

Didactisch en pedagogisch betekent het: 

. Leeruitkomsten staan vast, maar de leerweg kan per student variëren.  

. Didactiek en begeleiding sluiten aan bij de kennis en ervaring van de student, die de 

student opdoet in de eigen beroepspraktijk. 

. Begeleiding op de werkplek en op de opleiding is afgestemd op de leervraag van de 

student. 

.  De opleiding is kennis- en praktijkgericht; blended learning en werkplekleren worden 

ingezet om vraaggericht opleiden mogelijk te maken.  

. Leren in kleine leergroepen op basis van ervaring, leervraag en motivatie.  

.       Leergroepen hebben een vaste begeleider vanuit de opleiding. 

 

2.2 Leerroutes op maat in het cluster Talen van HR 

 

De lerarenopleidingen Frans, Duits, Engels en Nederlands werken de uitgangspunten van 

HR uit naar flexibel deeltijdonderwijs. De leerwensen van de student vormen de basis voor 

zijn persoonlijke leerroute.  De opleidingen stemmen begeleiding hierop af. 

Het cluster Talen kiest hierbij voor blended learning, vanuit de visie dat leren in 

deeltijdonderwijs kan plaatsvinden in een samenhangende mix van leeractiviteiten in drie 

leeromgevingen: online, via een online leeromgeving; op de werkplek (beroepspraktijk); op 

school (contactonderwijs). 
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De samenstelling van de mix van leeractiviteiten in de verschillende omgevingen kan per 

student verschillend verschillen om flexibiliteit in tempo, plaats, inhoud, vorm en 

begeleiding mogelijk te maken. Het is belangrijk om van de verschillende gekozen 

werkvormen, leeractiviteiten en leeromgevingen een optimale ‘blend’ te maken voor een zo 

goed mogelijk leerproces van de individuele student.  

De student studeert naar keuze via:  

Individuele zelfstudie 

De student kan in eigen tijd en naar eigen keuze studeren in zelfstudie. Hij wordt 

ondersteund met leermaterialen in een digitale leeromgeving, met daarbij mogelijkheden 

voor verdieping, discussie en het stellen van vragen.  

Leren via experts 

Experts zijn onder anderen docenten en begeleiders op de werkplek. Zij beheersen de 

kennisbasis, vaardigheden en hebben de (praktijk)ervaring om studenten te ondersteunen 

bij het leerproces om zich de kennis en vaardigheden eigen te maken en deze in de praktijk 

toe te passen. Leren via experts kan op diverse manieren: met individuele feedback op de 

werkplek of op school, colleges op school, inhoudelijke begeleiding en coaching, begeleide 

leergroepen en (online) spreekuren. 

 

Leren in kleine leergroepen 

Studenten leren in (online) leerteams. De leerteams worden samengesteld op basis van 

ervaring, leervraag, leervoorkeuren en motivatie en hebben een vaste begeleider. De rol van 

de docent is om inhoudelijke begeleiding en coaching te bieden. Het leren in leergroepen 

wordt ondersteund in de digitale leeromgeving. De online leeromgeving wordt gebruikt voor 

onderlinge communicatie, de uitwisseling van producten en feedback en voor het 

vastleggen en publiceren van resultaten. 

Per Eenheid van Leeruitkomsten worden de leergroepen opnieuw samengesteld. Dit om de 

flexibiliteit in de opleiding te ondersteunen en omdat ook in de beroepspraktijk het werken 

en leren in wisselende samenstellingen de dagelijkse gang van zaken is. 

Samenwerkend leren is in de lerarenopleidingen een belangrijke didactische werkvorm. 

Studenten leren van en met elkaar in (praktijk)situaties waar verschillende oplossingen 

denkbaar zijn of vanuit verschillende perspectieven gekeken kan worden. Studenten kunnen 

elkaar (online) helpen om leervragen te beantwoorden. Daarnaast zorgt samenwerkend 

leren voor meer binding, en binding is een belangrijke factor voor studiesucces (Tinto, 1993). 
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2.3 Studieloopbaancoaching 

 

De begeleiding en coaching van studenten is gericht op ondersteuning van het zelfstandig 

handelen van de student en eigen verantwoordelijkheid nemen. De student wordt in de 

flexibele opleiding uitgenodigd om zijn eigen leerweg samen te stellen en hierover in 

gesprek te gaan met de studieloopbaancoach. In deze gesprekken ondersteunt en adviseert 

de studieloopbaancoach de student over de volgorde van leeruitkomsten waaraan de 

student werkt en welke leeractiviteiten hij hierbij kan ondernemen.  

Elke student krijgt een vaste studieloopbaancoach. Die is het aanspreekpunt van de student 

voor begeleiding bij het doorlopen van zijn individuele leerweg. De studieloopbaancoach is 

ook degene tot wie hij zich wendt bij vragen of problemen. Hij volgt de studievoortgang van 

de student en bespreekt regelmatig met hem hoe hij aan zijn leeruitkomsten kan werken 

(taken en kwaliteiten studieloopbaancoach zijn opgenomen in bijlage 4). 

 

2.4 Flexibilisering in de deeltijdlerarenopleidingen talen 

 

Een student heeft grip op de vorm en inhoud van zijn leerroute. Flexibiliteit in tempo, plaats, 

inhoud, vorm en begeleiding maakt dit mogelijk. Een beschrijving van de inrichting van de 

lerarenopleidingen Frans, Duits, Engels en Nederlands laat zien op welke manieren de 

student zijn leerroute kan inrichten.  

 

2.4.1 Inrichting van de opleidingen talen 

 

De lerarenopleiding is opgebouwd uit acht eenheden van leeruitkomsten die elk bestaan uit 

circa 5 leeruitkomsten per eenheid. De eenheden van leeruitkomsten worden getoetst op 

de niveaus Oriëntatie, Verdieping en Visie. 

  

2.4.1.1. Gescheiden leerlijnen 

 

De eenheden van leeruitkomsten zijn verdeeld over de leerlijnen Vak en Beroep . Het niet 

verknopen van deze onderwijsinhouden bevordert de flexibiliteit.  

Studenten die de leeruitkomsten Beroep kunnen aantonen (studenten met een 

lesbevoegdheid in een ander vak) richten zich op de eenheden van leeruitkomsten van de 

leerlijn Vak.  

Studenten die de leeruitkomsten Vak aan kunnen tonen (native speakers of studenten die 

een verwant vak hebben gestudeerd) richten zich vooral op de leeruitkomsten Beroep.  

Wanneer de student leeruitkomsten van een eenheid van leren  kan aantonen, kan hij 

starten met de eenheid van leeruitkomsten op een hoger niveau (figuur 1). Hij kan studeren 

in verschillende fases van de leerlijnen. 
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2.4.1.2 Het rooster 
 

Eenheden van leren worden niet op hetzelfde tijdstip aangeboden. Het rooster is dus nooit 

een obstakel voor de student bij het werken aan leeruitkomsten. Hij kan in eigen tempo 

werken en naar wens ook versnellen. 

 

 

 

 

Dinsdag 

de fases Verdieping en Professionalisering Beroep : middag en avond 

de fases Verdieping en Professionalisering Vak  : avond en middag 

 

Donderdag 

de fases Oriëntatie en Visie Beroep   : middag en avond 

de fases Visie en Oriëntatie Vak   : avond en middag  
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2.4.1.3 Blended learning 

 

Een lerarenopleiding is bij uitstek de plaats die een ‘rijkdom aan didactiek’ biedt. Ten eerste 

omdat het de student in staat stelt zijn leren af te stemmen op zijn behoefte en 

mogelijkheden, maar vooral ook vanwege het dubbele-bodemeffect; het leert de student 

welke didactische mogelijkheden hij als leraar kan inzetten om zijn leerlingen zo optimaal 

mogelijk te laten leren.  

 

Leerstofonafhankelijke toetsing in combinatie met 

een didactiek van blended learning zorgt voor 

optimale flexibiliseringsmogelijkheden. Plaats- en 

tijdonafhankelijk leren, dat wil zeggen: leren op de 

werkplek, leren op de HR, leren in zelfstudie of 

combinaties hiervan zijn de mogelijkheden die 

onze studenten benutten om de hun 

leeruitkomsten aan te tonen. 

Voor de blended- en onlineleertrajecten maakt 

het cluster Talen gebruik van de online 

leeromgeving Moodle. Moodle biedt een ruim 

aanbod van functionaliteiten en activiteiten die 

online samenwerking, onderlinge interactie en 

peerfeedback mogelijk maken.  

Hoe we de verschillende blends inrichten is te zien in bijlage 5 met voorbeelden van de 

leerlijnen vakdidactiek, taalbeschouwing, fictie en oriëntatie en lesgeven.  

 

2.4.1.4 Persona’s  

 

In de eerder genoemde diversiteit van de deeltijddoelgroep onderscheiden we een aantal 

groepen van studenten die onderling veel overeenkomsten vertonen in vooropleiding, 

werkervaring of studievaardigheid. Deze groepen geven we weer met profielschetsen van 

zogenaamde persona’s. Deze persona’s koppelen we vervolgens aan leerroutes. Leerroutes 

en persona’s zien wij vooral als een hulpmiddel voor student en studiebegeleider bij het 

bespreken van de mogelijkheden voor leerroute en studieduur. 

 

We onderscheiden vier persona’s: 

1. Student In het bezit van een (andere) lesbevoegdheid, werkzaam in het onderwijs. 

2. Student met een vwo-diploma, jong, studievaardig, enige relevante werkervaring. 

3. Student met een wo-vooropleiding in (enigszins) verwante studie.   

4. Student met een mbo-vooropleiding en (enige) relevante werkervaring 
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Ter illustratie nu eerst een korte kennismaking met  persona Anja. 

 

Ik ben Anja, 32 jaar oud, ik ben getrouwd en heb twee kinderen. Ik heb een pabodiploma 

en werk nu na 10 jaar basisonderwijs sinds een jaar in het vmbo. Ik wil graag mijn 

tweedegraadsbevoegdheid Nederlands halen. Het is lang geleden dat ik studeerde, ik 

verheug me erop met anderen samen te studeren, ook omdat ik wel wat steun kan 

gebruiken nu ik na zo’n lange tijd weer ga studeren. Ik heb er heel veel zin in en ik hoop 

dat ik het kan combineren met mijn werk en mijn gezin. 

 

 

Op grond van haar pabodiploma krijgt Anja een 

flink deel van de studie vrijgesteld, zo zal zij van de 

beroepslijn nog slechts een zeer beperkt aantal 

luks moeten aantonen. Ook kan zij leeruitkomsten 

al bij aanvang van haar opleidingstraject met 

leerwegonafhankelijke toetsing te laten valideren. 

Naar verwachting bestaat het flexibele traject dat 

daarna voor haar resteert uit de leeruitkomsten 

behorende bij drie tot (hooguit)  vier EvL. Anja  kiest 

–in overleg met haar studieloopbaancoach (en 

eventueel werkgever) - welke leeruitkomsten ze 

wanneer en op welke manier gaat behalen.  

Persona’s 2, 3 en 4 werken we uit in bijlage 5a. 
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2.5 De kwaliteit van docenten  

 

2.5.1 De docent als inhoudelijke coach 

 

De rol van de docent in de pilot flexibilisering verandert. De student bepaalt welke 

leeractiviteiten hij wanneer gaat uitvoeren en hoe hij via leerwegonafhankelijke toetsen 

leeruitkomsten zal aantonen. De student stelt dus een eigen leerweg samen en kiest uit een 

rijke mix aan leeractiviteiten in verschillende leeromgevingen (online, werkplek, school) en 

met verschillende didactische verschijningsvormen (individuele zelfstudie, leren via experts, 

leren in leergroepen).  

 

De docent 

. ontwikkelt leeractiviteiten met hulp waarvan studenten leeruitkomsten kunnen bereiken 

en bewaakt daarbij zoveel mogelijk de rijkheid van de leeractiviteiten;  

. is goed bekend met de didactiek van het leren van volwassenen en past dit toe in de 

uitvoering van de leeractiviteiten;  

. kan (online) activiteiten (a)synchroon begeleiden;  

. geeft feedback (formatieve toetsing) op leerresultaten;  

. kan snel schakelen en is flexibel in zijn aanpak. 

 

2.5.2 Professionalisering 

 

HR wil met digitale leerarrangementen toekomstbestendig onderwijs aanbieden en heeft 

daarom sinds januari 2017 dr. Fleur Prinsen als lector Digitale didactiek aangesteld. Samen 

met IvL onderzoekt zij hoe blended werkvormen de binding van studenten met de opleiding 

kunnen versterken. Inmiddels hebben we in ons cluster Talen ervaring opgedaan met 

diverse online toepassingen: Kennisclips en Nearpods (interactieve powerpoints) om het 

‘Flip the classroom-principe’ te faciliteren; een klassenblog (Kidblog); en synchrone 

toepassingen als Socrative, Kahoot (quiz), Mentimeter (poll).  

Een training voor het begeleiden en professionaliseren van docenten staat gepland voor 

april en mei 2018. In breder verband biedt de HR-Academie workshops digitale 

vaardigheden aan, en is er een expertisegroep ‘krachtige leeromgeving’ die 

netwerkbijeenkomsten organiseert rondom blended learning. Daarnaast is er het Digital 

Learning Lab voor het uitproberen van digitale technologieën. 

Sinds 2017-2018 zijn formatief toetsen en leerwegonafhankelijk toetsen 

professionaliseringsthema’s in het cluster Talen. De toetscommissie ondersteunt de 

docenten talen bij het analyseren van leerstofonafhankelijke toetsen en de inzet van 

formatief toetsen.  

 

De docenten van het cluster Talen hebben minimaal de basisopleiding tot assessor gevolgd 

of zijn gecertificeerd assessor. Een groeiend aantal docenten is BKE/SKE-gecertificeerd. Voor 

nieuwe docenten is BKE/SKE-certificering onderdeel van het inductietraject. Onder 
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aansturing van het Kenniscentrum van IvL en experts uit het cluster Talen vinden 

kalibreersessies plaats. Deze zijn gericht op het geven en ontvangen van instructies, case-

analyse, uitwisseling van good practices en het maken van afspraken over bijvoorbeeld 

didactiek en toetsing.  

 

2.6 Praktische zaken 

 

2.6.1 Voorzieningen  

De leeractiviteiten die horen bij de flexibele leerroutes voert de student uit op zijn (eigen) 

werkplek en op de hoofdlocatie van Hogeschool Rotterdam HR (Museumpark, Rotterdam). 

Studenten hebben met hun studentenaccount toegang tot de hogeschoolbibliotheek en 

daarmee tot een schat aan actuele wetenschappelijke publicaties. Via HINT, de website van 

HR, krijgen studenten informatie over belangrijke zaken en actualiteiten binnen hun 

opleiding. In het studentenvolgsysteem OSIRIS wordt de studievoortgang van de student 

vastgelegd door de student zelf en door zijn studieloopbaancoach. In OSIRIS staan ook de 

onderwijsovereenkomst en leerroute. Wijzigingen of aanvullingen in de 

onderwijsovereenkomst worden er op datum opgeslagen. De lerarenopleidingen Frans, 

Duits, Engels en Nederlands werken, zoals gezegd, in de elektronische leeromgeving 

Moodle. 

 

2.6.2 Intake 

 

Een student met interesse voor een lerarenopleiding talen vindt op HINT informatie over de 

opleiding. Wanneer hij zich aanmeldt volgt daarna een uitnodiging voor een 

Studiekeuzecheck (SKC)-gesprek. In dit gesprek bespreken we de toelaatbaarheid van de 

student en geven we informatie over stage, leerlijnen en leerwegonafhankelijke toetsen. 

 

2.6.3 Verlenen van vrijstellingen en valideren van leeruitkomsten 

 

a. Verlenen van vrijstellingen 

Na inschrijving kijken we of we op basis van (deel)diploma’s individuele vrijstellingen kunnen 

aanvragen. De examencommissie neemt een besluit over het al dan niet toekennen van 

vrijstellingen.  

b. Valideren van leeruitkomsten 

Na inschrijving bespreekt de student met zijn studieloopbaancoach of er leeruitkomsten zijn 

die hij kan aantonen door het direct afleggen van leerwegonafhankelijke toetsen. De 

beoordeling van leerwegonafhankelijke toetsen gebeurt door een examinator die niet de 

studiecoach is van de student. De examencommissie stelt de resultaten vast. 
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2.6.4 Afsluiten van de onderwijsovereenkomst 

 

In de onderwijsovereenkomst (bijlage 8) is opgenomen:  

a. de nog te realiseren leereenheden/leeruitkomsten; 

b. de wijze waarop de leereenheden/leeruitkomsten zullen worden gerealiseerd; 

c. de wijze waarop de leereenheden/leeruitkomsten worden beoordeeld (soort toetsing); 

d. de begeleiding vanuit onze opleiding. 

De student heeft de mogelijkheid om in plaats van de aangeboden leerwegonafhankelijke 

toets een voorstel te doen voor een alternatieve toetsvorm. Dit voorstel komt tot stand in 

overleg met de studieloopbaancoach en wordt – ondersteund door een positief advies van 

de betreffende examinator – voorgelegd aan de examencommissie ter goedkeuring. Na 

goedkeuring van dit alternatief wordt dit opgenomen in de onderwijsovereenkomst. Bij het 

leerwegonafhankelijk studeren is de rol van de studieloopbaancoach cruciaal. De 

studieloopbaancoach van de student begeleidt het proces en ziet toe op de naleving van de 

gemaakte afspraken. 
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Standaard 3. Toetsing 

 

3.1 Onze visie op toetsing 

 

Voor toetsing hanteren we de volgende uitgangspunten: 

 Er wordt ontwikkelingsgericht begeleid en beoordeeld. 

 De toetsing is valide en betrouwbaar. 

 Het curriculum en het toetsprogramma zijn transparant en studeerbaar. 

Toetsen is het startpunt van leren. Het levert bruikbare informatie op over waar de student 

staat in zijn ontwikkeling en hoe die ontwikkeling bij voorkeur verder vorm krijgt (Sluijsmans, 

2013).  

Dat onderwijs en toetsing zo nauw met elkaar verbonden zijn, betekent dat we in het traject 

van toetsing ruim aandacht besteden aan formatief toetsen en daarmee aan het leerproces 

van de student. Er is een relatie tussen het geven van (tussentijdse) feedback en het 

bereiken van een hoog leerrendement (Joosten-ten Brinke en Sluijsmans, 2014). Daarnaast 

geldt voor taalonderwijs, en dan vooral voor taalvaardigheidsontwikkeling, dat onderwerpen 

en vaardigheden niet na een toets worden afgerond maar dat de ontwikkeling ervan 

doorloopt in volgende fases (concentrisch). Met het verspreid aanbieden van verschillende 

vormen van formatieve toetsen zorgen we ervoor dat de student telkens feedback krijgt op 

zijn studievoortgang. Om de kans op studiesucces te vergroten en voelbaar te maken 

kunnen studenten bij theoretische vakken als taalbeschouwing tussentijds kleinere toetsen 

maken, wat zorgt voor herhaling en directe feedback op het beheersingsniveau (Visser, 

2012). Na de tussentijdse formatieve elementen sluiten we de leerlijnen af met een 

leerwegonafhankelijke summatieve toets. 

Met deze ruime variatie in toetsvormen sluiten we aan bij het beroep van leraar en bij de 

verschillende voorkeuren en talenten van studenten.  

 

3.2 Systeem van toetsen  

 

Bij toetsen en assessments staat het aantonen van de leerwegonafhankelijk geformuleerde 

leeruitkomsten centraal. Ze zijn leidend voor de invulling van het onderwijs en voor het 

beoordelen ervan. De 240 EC zijn verdeeld over acht eenheden van leren van 30 EC. Binnen 

een EvL toetsen we de leerlijnen met circa vijf summatieve leerwegonafhankelijke toetsen. 

Op weg daarnaartoe houdt de student door formatieve toetsing met (peer)feedback zicht 

op zijn leerproces. Deze vorm van beoordeling past in een flexibel traject met 

gepersonaliseerd leren. Het toetsen in grotere gehelen voorkomt de druk van 

toetsconcurrentie  maar vraagt  wel om een betekenisvolle samenvoeging van toetsing, 

bijvoorbeeld door vaardigheden en vakken met elkaar te combineren. Een voorbeeld van 

zo’n betekenisvolle samenvoeging is de eindopdracht van de leerlijn vakdidactiek (2017-

2018) Nederlands. Deze bestaat uit twee onderdelen: een reflectieverslag en een 

groepsgesprek met drie medestudenten. Een voldoende beoordeling van het 
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reflectieverslag is een voorwaarde voor deelname aan het groepsgesprek. Die beoordeling 

vormt daarnaast een extra feedbackmoment voor het gesprek en heeft een extra leereffect 

omdat studenten het groepsgesprek in groepen van drie voorbereiden en elkaars 

reflectieverslagen vergelijken. De studenten kunnen beide onderdelen voorbereiden bij de 

leerlijn Taalbeheersing.  

 

3.3 Toetsvormen  

 

De toetsing begint voor een deel van de studenten bij het startassessment en zal verder 

voor alle studenten bestaan uit formatieve en summatieve toetsen. De formatieve toetsing 

vindt plaats tijdens colleges en/of digitaal in de elektronische leeromgeving Moodle, in 

(online) leerteams of individueel. Dit kan zijn beslag vinden in verschillende werkvormen 

zoals groepsgesprekken, het geven of krijgen van (peer)feedback en het maken van digitale 

meerkeuzetoetsen. De leerlijnen sluiten we af met summatieve toetsen. Deze toetsen zijn 

onder te verdelen in: 

- Assessment in verschillende vormen 

- Mondeling in verschillende vormen  

- Kennistoets in verschillende vormen (onder andere de landelijke kennistoets) 

- Vaardighedentoets  

- Afstudeeropdracht  

Veel toetsen of assessments zijn combinaties van bovenstaande vormen, zoals een 

presentatie of panelgesprek eventueel in combinatie met een verslag of een product; een 

onderzoek met verslaglegging of criteriumgericht interview; een lesbezoek of 

beeldmateriaal van lesuitvoering; een theoretische mondelinge toets of een 

praktijkwerkstuk; assessments afgenomen door onafhankelijke gecertificeerde assessoren. 

 

De landelijke kennistoets is geheel gebaseerd op de kennisbasis (Nederlands) en wordt 

jaarlijks tweemaal aangeboden. De inhoud en eisen zijn uitgewerkt op de site van 10 voor 

de leraar (https://www.10voordeleraar.nl/). De docenten van het cluster Talen verzorgen 

tweemaal per jaar workshops ter voorbereiding op de landelijke kennistoets.  

 

3.4 Kwaliteitsborging  

 

De kwaliteit van onze toetsen borgen we als volgt: 

 Professionalisering van docenten 

 Kalibreersesssies 

 Aansturing en analyse door toetscommissie 

 Vierogenprincipe 

 Controle door examencommissie en opleidingscommissie 

 Studentpanels 

 Beoordeling eindkwalificaties Vak en Beroep door onafhankelijk assessor. 

(nadere uitwerking hiervan in bijlage 4)  

https://www.10voordeleraar.nl/
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Standaard 4: Afstudeergarantie en financiële voorzieningen 

 

Hogeschool Rotterdam garandeert de studenten dat zij het programma volledig kunnen 

doorlopen en stelt toereikende financiële voorzieningen beschikbaar. 

De flexibele opleidingen vervangen de huidige deeltijdvarianten.  

HR garandeert dat wanneer studenten starten met een van de [nieuwe] flexibele 

opleidingen ze deze kunnen afronden. In de onderwijs- en examenregeling (bijlage 7) van de 

opleidingen staat de procedure beschreven hoe HR de studenten in de gelegenheid stelt de 

opleiding te voltooien, indien de minister het experiment vroegtijdig beëindigt. De dan te 

treffen maatregelen zullen altijd het belang van de student vooropstellen; in overleg met de 

student (en zijn werkgever) wordt dan onderzocht wat de beste oplossing is in ieders 

individuele situatie. Ook dan zal maatwerk het sleutelwoord zijn. Te denken valt aan het 

afronden van de opleiding door het ‘oude’ programma met maatwerkoplossingen aan te 

bieden. 

In het uiterste geval zal HR ook bemiddelen bij een eventuele overstap naar een collega-

instelling. HR, dat wil zeggen: de betreffende faculteit, stelt aan de opleidingen voldoende 

financiële middelen beschikbaar, zodat alle studenten de opleiding – binnen een redelijke 

termijn – succesvol kunnen afronden. HR geeft de studenten de garantie dat zij ook na het 

stoppen van het Experiment Leeruitkomsten, hun studie kunnen voltooien met het behalen 

van het diploma.  
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Bijlagen 

1a. Visie op onderwijs 

 

Hogeschool Rotterdam 

Hogeschool Rotterdam ziet als haar belangrijke taak het verzorgen van kwalitatief sterk 

onderwijs, dat flexibel en maatschappelijk relevant is. Zij wil studenten onderwijs bieden dat 

hen startklaar maakt voor de arbeidsmarkt en voldoende meegeeft voor de toekomst. Er 

komt veel op de student af: digitalisering, flexibilisering, veranderende arbeidsmarkten. Een 

leven lang leren is daarmee essentieel.  

Hogeschool Rotterdam werkt hieraan door volwassenenonderwijs te ontwikkelen met een 

sterke leercultuur die aansluit bij de vragen van de arbeidsmarkt in de grootstedelijke 

context van Rotterdam.  

Flexibilisering is een van de belangrijkste kenmerken van die leercultuur. De werkende 

professional heeft behoefte aan een flexibel onderwijsaanbod met transparante en 

studeerbare programma’s. Didactiek en begeleiding worden afgestemd op de kennis en 

ervaring van de student opgedaan in de eigen beroepspraktijk. In nauwe samenwerking met 

de (Rotterdamse) beroepspraktijk wordt dit onderwijs vormgegeven en uitgevoerd. HR ziet 

het ontwikkelen van (diplomagerichte) trajecten als een belangrijke taak, met daarbij als 

voornaamste speerpunten 

• eenheden van leeruitkomsten  van 30 EC  

• twee instroommomenten per jaar (toetsing vooraf indien gewenst) 

• gezamenlijke programmering waar mogelijk en specifieke waar nodig  

• passende didactiek en pedagogiek  

• praktijkgericht leren in de vorm van werkplekleren  

• kennisgericht leren: blended learning 

• vraaggericht leren afgestemd op leervragen van de student i.s.m. werkplek en 

opleiding  

• leeruitkomsten staan vast, leerweg kan variëren(balans tussen standaardisatie en 

maatwerk) 

• binding: leergroepen samengesteld op basis van ervaring, leervraag en motivatie  

(Hogeschool Rotterdam, Visie op studeren naast je werk, 2015) 

 

Instituut voor Leraren 

De curricula van de talenopleidingen (Frans, Duits, Engels en Nederlands) van het Instituut 

voor Leraren (IvL) groeien naar elkaar toe. Dat betekent voor onze programmering: Samen 

waar het kan, apart waar nodig! Elke lerarenopleiding talen heeft eigen unieke vakinhouden 

en daarnaast gedeelde generieke en vakdidactische inhouden. In nauwe samenwerking 

komen de vier lerarenopleidingen van het cluster Talen van IvL tot een sterke invulling van 

de HR-speerpunten. De afgelopen periode hebben we veel intensieve en inspirerende 

gesprekken gevoerd over (de flexibilisering van) het deeltijdonderwijs. Deze leiden tot een 



 

21 
 

frisse blik op het deeltijdonderwijs en de samenwerking bij de inrichting ervan. We schetsen 

hieronder waartoe die gesprekken concreet hebben geleid.  

 

Inhoud en vorm 

Het deeltijdcurriculum krijgt een inhoudelijke impuls. Van een thematisch opgebouwd 

programma gaan we naar een programma dat concentrisch is opgebouwd. Voorts krijgt de 

student voor een belangrijk deel de regie in handen bij het vormgeven van zijn eigen 

individuele leerroute.  

De opbouw van het programma biedt de student de mogelijkheid zich zowel vak als beroep 

eigen te maken via de fasering oriënteren, verdiepen en visie (vormen). 

Oriëntatie:  past mij het beroep van leraar? Heb ik talent en enthousiasme voor het vak? 

Verdieping:  ik verdiep mijn kennis en kunnen voor vak en beroep 

Visie:   met al mijn kennis en inzicht maak ik de juiste keuzes in klas en school. 

Deze ontwikkelingslijn past bij de professionele ontwikkeling van het (in vergelijking met 

andere beroepen) smalle maar veeleisende en zelfstandige beroep van docent. De docent 

start niet als junior beroepsbeoefenaar onder supervisie van collega’s, maar is als startend 

docent zelf geheel verantwoordelijk voor het voorbereiden, uitvoeren, evalueren en 

bijstellen van onderwijs in interactie met de aan hem toevertrouwde groepen leerlingen of 

studenten. Dit vereist verwerving van veel kennis en een stevige ontwikkeling van cognitief 

complexe vaardigheden die aan de beroepscompetenties ten grondslag liggen.  

Maar vooral bevordert de opbouw de mogelijkheden tot flexibilisering. Elke 

ontwikkelingsfase heeft de voorgaande in zich. Wanneer de student kan aantonen dat hij 

over het niveau van een bepaalde eenheid van leeruitkomsten beschikt, kan hij starten met 

de eenheid van leeruitkomsten op een hoger niveau.  

 

Flexibilisering 

De deeltijdstudent heeft behoefte aan regie over zijn leerroute. De deeltijdstudenten van de 

lerarenopleidingen verschillen veel van elkaar. In vooropleiding, werkervaring, studietempo, 

persoonlijke situatie enzovoort. Dit maakt individueler programmering nodig. In ons 

flexibele concept kan de student op diverse manieren invloed uitoefenen op de invulling van 

zijn opleiding.  

De invoering van leerwegonafhankelijke toetsing, gescheiden leerlijnen, uiterst efficiënte 

roostering en tijd- en plaatsonafhankelijk leren zorgt voor flexibel onderwijs.  

 

Leerwegonafhankelijke toetsing 

Met leerwegonafhankelijk toetsen kan de student leeruitkomsten aantonen op basis van 

bijvoorbeeld gevolgd onderwijs, van leren op de werkplek, door zelfstudie. Hij is niet langer 

afhankelijk van ingeroosterd onderwijs. Al vanaf de start van de opleiding heeft hij de 

mogelijkheid om te kiezen voor een startassessment, maar ook later in het traject zijn 

voldoende mogelijkheden om via toetsing leeruitkomsten aan te tonen. 
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Persona’s en leerroute 

Onderwijsinhouden worden niet nodeloos met elkaar vervlochten, de leeruitkomsten van 

de leerlijnen Vak en Beroep zijn los van elkaar aan te tonen. Dit sluit aan bij de verschillende 

persona’s: studenten die veel op elkaar lijken qua vooropleiding en/ of werkervaring. Wie al 

een lesbevoegdheid heeft zal vooral leeruitkomsten uit de Vakleerlijn moeten aantonen; 

voor wie een opleiding in de neerlandistiek heeft gevolgd, geldt dat hij veel leeruitkomsten 

van de Vakleerlijn kan laten valideren of vrijstellen. 

De deeltijdstudent varieert ook in de mate waarin hij beschikbaar is voor de studie. Zijn 

werk of persoonlijke omstandigheden zijn van invloed hierop. Om die reden hebben we een 

rooster samengesteld waarin hij op verschillende dagen aan verschillende onderdelen kan 

werken; het rooster is geen belemmerende factor in de studievoortgang van de 

deeltijdstudent.  

 

Blended learning  

Een student leert op diverse plaatsen en manieren. Hij leert op de opleiding, op de 

stageschool, hij leert zelfstandig, met en van anderen en hij leert van experts. Ons onderwijs 

biedt de student een ‘rijkdom’ aan didactiek. Ten eerste omdat het de student in staat stelt 

zijn leren af te stemmen op zijn behoefte en mogelijkheden maar vooral ook vanwege het 

dubbele-bodemeffect; het leert hem wat hij als leraar aan didactiek kan inzetten om zijn 

leerlingen zo optimaal mogelijk te laten leren.  

Die variatie aan didactiek, blended learning, is een mix van contactonderwijs - ook wel face-

to-face-onderwijs (F2F) genoemd - en online leren. De student kiest de didactiek die hem het 

beste past. Daarbij is altijd aandacht voor samenwerkend leren, een essentieel onderdeel 

van leren en passend bij het beroep van docent. In kleine leerteams werken studenten al 

dan niet online samen; zij leren van elkaar en van elkaars praktijkervaring. Groepsbinding 

en samenwerkend leren zien we als wezenlijk voor een lerarenopleiding. Het ontvangen van 

peerfeedback, een essentieel onderdeel van de opleiding, kan studenten helpen het eigen 

leerproces te evalueren, te controleren en te reguleren. Het verstrekken van peer feedback 

kan leiden tot meer kennis, en het kan studenten helpen om beter evaluatief te oordelen 

(Van Popta et al, 2017).  

 

We onderschrijven de Hogeschoolvisie op een flexibel onderwijsaanbod met transparante 

en studeerbare programma’s waarin didactiek en begeleiding worden afgestemd op de 

kennis en ervaring van de student en hebben deze met veel enthousiasme vormgegeven in 

het deeltijdonderwijs van de lerarenopleidingen Frans, Duits, Engels en Nederlands van 

Hogeschool Rotterdam. 
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1b. Beoogde eindkwalificaties  

 

De bekwaamheidseisen (Onderwijscoöperatie, 2014)  

 

 

 

 

De herijkte bekwaamheidseisen voor de 

tweedegraads leraar zoals voorgesteld door de 

Onderwijscoöperatie in samenwerking met het 

Ministerie van OCW zijn ingevoerd op 1 

augustus 2017.  

 

Ze zijn geformuleerd in 4 categorieën 

(paragrafen) die de brede professionele basis 

en de (dagelijkse) kern van het beroep 

definiëren. 

 

• professionele bekwaamheid; 

• vakinhoudelijke bekwaamheid; 

• vakdidactische bekwaamheid; 

• pedagogische bekwaamheid. 

Een brede professionele basis en de kern van het beroep (Onderwijscoöperatie, 2014). 

 

Bij deze nieuwste beschrijving van de bekwaamheidseisen, die in samenwerking met het 

werkveld tot stand is gekomen, wordt niet meer gesproken over competenties maar wordt 

uitgegaan van de inhoud van het beroep en de bijbehorende werkzaamheden 

(Onderwijscoöperatie, 2014). Bij de beschrijving van de bekwaamheidseisen is uitgegaan van 

het bachelorniveau (niveau 6) zoals beschreven in het Europees kwalificatiekader (Europese 

Commissie, 2009). 
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Generieke Kennisbasis tweedegraads lerarenopleidingen (2017). 

De school als leeromgeving --> 

didactisch handelen van de 

docent  

De school als onderwijs-

pedagogische omgeving --> 

pedagogisch handelen van 

de docent 

De leraar als professional --> 

professioneel handelen van 

de docent 

. Opvattingen over leren en 

leerconcepten 

. Onderwijsconcepten 

. Hersenen en leren  

. Leer- en motivatieprocessen 

. Begeleiden van 

leerprocessen  

. Hanteren van doelen 

. Ontwerpen van onderwijs 

. Toetsen en evalueren 

. School in de pluriforme 

maatschappij 

. Pedagogische functie 

van de school 

. Pedagogisch klimaat in 

school en klas 

. Leerlingbegeleiding  

. Ontwikkelingstheorieën 

. Ontwikkelingen in het 

onderwijs  

. Werken in de 

schoolorganisatie 

. Persoonlijke professionele 

ontwikkeling 

. Onderzoekend vermogen  

. Professionele identiteit  

. ICT-vaardigheden in de 

onderwijscontext  

 

 

Kennisbasis Vak van de betreffende tweedegraads lerarenopleiding  (2018). 

Vakdidactiek Taalvaardigheid Taalbeschouwing Fictie 

. Professionele 

context 

. Taalontwikkelend 

lesgeven 

. Taal en zorg 

. Didactiek van het 

schoolvak 

. Leesvaardigheid 

. Schrijfvaardigheid 

. Luister- en 

kijkvaardigheid 

. Mondelinge 

taalvaardigheid 

en presenteren 

. Documenteren 

. Taal en 

communicatie 

. Taalsysteem 

. Taalverwerving 

. Talen en 

taalgemeenschap 

. Didactiek van 

taalbeschouwing 

. Literatuuranalyse 

. Literatuurgeschiedenis 

. Didactiek van fictie 

 

In de dekkingsmatrix  hieronder geven we het geheel eenheden van leeruitkomsten, 

studiepunten, NLQF-niveau en toetsvormen weer. 

 

1c Dekkingsmatrix 

Eenheid van 

leeruitkomst  

Studie 

punten 

NLQF 

niveau 

Kennis- 

basis 

Toetsen  

1. Oriëntatie-Vak 30 5   

Fictie 15  
KB: 4.1.1 Schriftelijk 

tentamen Essay 

Taalbeschouwing 10  
KB: 3.1.1/ 3.1.2 3.2.2/ 3.2.3/ 3.2.4 Schriftelijk 

tentamen 
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Vaardighedentoets 

Taalvaardigheid  5  
KB: 2.1.1/ 2,1.2/ 2.2.1/ 2.2.2/ 2.2.3 / 

2.3.1/ 2.3.2/ 2.4.1/ 2.4.2/ 2.4.3/ 2.5.1 

Gedocumenteerde 

tekst  

2.  Oriëntatie-

Beroep 
30 5 

  

(vak)Didactiek 10   
KB: 1.1/ 2.1.3/2.2.4/ 2.3.2 

2.3.3/2.4.4/2.5.2/3.3./4.3 

Criteriumgericht 

interview 

Didactiek:  

Oriëntatie op 

lesgeven 

 5  

A1 /A4/ A6 /C1/ C2/C3/ C6 Integratieve 

opdracht 

Pedagogiek:  

Oriëntatie op de 

doelgroep 

 5  

A1/A3/B1/B3/B5/C3/C5 Praktijkopdracht 

Stage: 10  
A1 /A4/ A6 /C1/ C2/ C3/C6 

A1/A3/B1/B3/B5/C3/C5 

Leerwerktaak  

3. Verdieping-Vak  30 6   

Fictie 10  

KB: 4.1.1/4.2.1/4.2.2 Schriftelijk 

tentamen 

Mondeling 

Taalbeschouwing  5  
KB: 3.2.1/ 3.2.2 3.2.3/ 3.2.4/ 

3.3.2/3.4.1/3.4.2 

Kennistoets  

Taalvaardigheid  5  
KB: 2.1.1/ 2.1.2/ 2.2.1/ 2.2.2/ 2.2.3 / 

2.3.1/ 2.3.2/ 2.4.1/ 2.4.2/ 2.4.3/ 2.5.1 

Gedocumenteerde 

tekst 

Vakdidactiek 10  

KB:1.1/ 2.1.3/ 2.2.4/ 2.3.2 

2.3.3/2.4.4/ 2.5.2/3.5./4.3/ 

BE: 2.3 

Schriftelijk 

tentamen 

Criteriumgericht 

interview 

 

 

 

4.  Verdieping-

Beroep 
30 6 

  

Pedagogiek:  

. werken met een 

groep 

10  

A5/B1/B2/B3/C2/C3 Casusverslag  

Didactiek:  

. effectief en 

activerend 

lesgeven 

 5  

A1/A2/A3/A4/A5/A6/A7/A8/C1/C3/C6 

 

Integratieve 

opdracht 

Onderzoeksverslag 

Stage 15  
A5/B1/B2/B3/C2/C3 

A1/A2/A3/A4/A5/A6/A7/A8/C1/C3/C6 

Leerwerktaak 
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5. Visie-Vak 30 6   

Fictie  5  KB: 4.1.1/4.2.1/4.2.2 Essay  

Taalbeschouwing  5 1.1.3 
KB: 3.2.1/ 3.2.2/3.2.3/ 3.2.4/ 3.3.2/ 

3.4.1/3.4.2 

Schriftelijk 

tentamen 

Taalvaardigheid  5  

KB: 2.1.1/ 2,1.2/ 2.2.1/ 2.2.2/ 2.2.3 / 

2.3.1/ 2.3.2/ 2.4.1/ 2.4.2/ 2.4.3/ 2.5.1 

Gedocumenteerd 

schrijven en 

spreken (debat) 

Vakdidactiek 14  

KB:1.1/ 2.1.3/2.2.4/ 2.3.2 

2.3.3/2.4.4/2.5.2/3.5./4.3/ 

BE: 2.3 

Adviesnota 

vakgroep 

Nederlands  

Criteriumgericht 

interview 

Landelijke 

kennistoets 

  1 

 
 

  

6.  Visie-Beroep 30 6   

Pedagogiek:  

. pedagogisch 

handelen en 

inclusie 

 5  

B1/B2/B3/C3/C5 Praktijkopdracht 

Didactiek:  

. passend 

onderwijs en 

differentiëren 

. Praktijkonderzoek 

 5 

 5 
 

A1/A4/A5/A8/B4/B5/C3/C4 

 

C1/C2/C3/C4/C5/C6 

Integratieve 

opdracht 

 

Onderzoeksverslag 

Stage 15  
B1/B2/B3/C3/C5 

A1/A4/A5/A8/B4/B5/C3/C4 

Assessment 

7. Profileren  30 6 

  

 

 

8. Professional vo, 

mbo  
30 6 

  

afstuderen Vak 15  

BE2.3 Onderzoeksverslag 

+ 

Presentatie 

afstuderen Beroep 15  

Alle elementen kunnen 

terugkomen. Speciale aandacht 

voor: C1, C2, C3, C4, C5 

Assessment  



 

27 
 

Bijlage 2. Eenheden van leeruitkomsten voor de propedeuse  

 

Voor de propedeuse van de lerarenopleiding Nederlands beschrijven we hieronder:  

. de context waarbinnen en het niveau waarop de leeruitkomsten worden aangetoond; 

. de leeruitkomsten en de beoordelingscriteria voor de Eenheid van Leren-Vak: de 

leerlijnen fictie, taalbeschouwing en taalvaardigheid  

. de leeruitkomsten en de beoordelingscriteria voor de Eenheid van Leren-Beroep: de 

leerlijnen Pedagogiek; Oriëntatie op de doelgroep, Didactiek; Oriëntatie op lesgeven, 

Stage en (vak)didactiek. 

 

2a Voor fase 1 – Oriëntatie - de leeruitkomsten EVL Vak  

Beschrijving van de context en het niveau waarbinnen deze EVL is uitgevoerd 

Oriëntatie 

Als propedeusestudent Nederlands heb je een goed beeld van het beroep van leraar Nederlands in het 

voortgezet en het beroepsgerichte onderwijs. Je baseert dat beeld op concrete kennis van de inhoud van 

het vak Nederlands en van de vakdidactiek. Je kent de globale inhoud van de verschillende leerlijnen: 

vakdidactiek, taalbeschouwing, taalbeheersing en fictie. Aan het eind van de propedeutische fase toon je 

dat je voldoende capaciteiten hebt om een goede docent Nederlands te worden die enthousiast is voor zijn 

vak.  

 

Fictie 

 

 

Beschrijving van 

de 

leeruitkomsten 

waaruit deze EVL 

is opgebouwd 

15 EC 

 

Je analyseert en evalueert proza en poëzie aan de hand van gangbare letterkundige 

begrippen. 

Je stelt aan de hand van proza- of poëzieanalyse gefundeerd vragen en doet gefundeerd 

uitspraken over betekenis en kwaliteit van fictionele teksten. 

Je leest een repertoire aan fictionele teksten en stelt aan de hand van recensies en 

naslagwerken gefundeerd vragen en doet gefundeerd uitspraken over betekenis en 

kwaliteit van deze fictionele teksten voor de doelgroepen: 

- Tot veertien jaar. 

- Adolescenten tot volwassenen met lezerskenmerken niveau 4 volgens Witte (2008).  

Je schat fictionele teksten globaal in op de niveaus Lezen voor de Lijst (Witte, 2008). 

Beoordelings- 

criteria 

Je zet de gangbare letterkundige begrippen die betrekking hebben op vertelinstanties, 

tijd, motieven, ruimte en personages in bij het analyseren van literatuur voor de 

doelgroep tot veertien jaar en adolescenten tot volwassenen met boekkenmerken 

niveau 4 volgens Witte.  

Je analyseert poëtische teksten (voor de doelgroep tot veertien jaar en adolescenten tot 

volwassenen met boekkenmerken niveau 4 volgens Witte) met behulp van de volgende 

benaderingen: woordvoerder, toehoorder, verschillende aspecten van tijd en ruimte, 

betekenisvolle herhalingen, beeldspraak en ambiguïteit. 

Je koppelt de niveaus van Lezen voor de Lijst aan de juiste letterkundige begrippen. 
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 Je beoordeelt aangereikte recensies en naslagwerken op basis van relevantie, 

betrouwbaarheid en grondigheid;  

 Je brengt de visies uit deze secundaire bronnen met elkaar in verband; 

 Je gebruikt het resultaat van deze beschouwing als basis voor je analyse van een 

primair werk. 

Je leest een repertoire aan actuele fictionele werken voor de doelgroep tot veertien jaar. 

Je leest een repertoire aan actuele fictionele werken voor de doelgroep adolescenten tot 

volwassenen met boekkenmerken niveau 4 volgens Theo Witte.  

 

Toets Schriftelijk tentamen 

Essay 

Verantwoording 

bij Fictie  

De niveaubeschrijving door Lezen voor de Lijst (Witte, 2008) geeft aan dat niveau 4 

overeenkomt met niveau 4F uit het Referentiekader. De propedeusestudent heeft het 

niveau 3 reeds behaald (niveau 3F uit het Referentiekader) en zal zich gedurende de 

oriëntatiefase verder ontwikkelen naar niveau 4. Er is niet gekozen voor gebruik van de 

niveaus uit het Referentiekader omdat de beschrijvingen hiervan vaak erg beknopt en 

weinig concreet zijn. De niveaubeschrijving door Lezen voor de Lijst biedt meer 

handvatten. Ter vergelijking:  

 Je leert interpreterend en esthetisch lezen, leert interne verbanden leggen en 

ontwikkel esthetisch besef (niveau 4, Lezen voor de Lijst) 

 Je kunt volwassenenliteratuur interpreterend en esthetisch lezen (niveau 4F, het 

Referentiekader). 

Niveau 5 en 6 komen ook overeen met niveau 4 uit het Referentiekader en dagen de 

lezer verder uit. 

Taalbeschouwing  

10 ec 

 

Beschrijving van 

de 

leeruitkomsten 

waaruit deze EVL 

is opgebouwd 

 

 

 

 

Je benoemt de belangrijkste kernbegrippen van de deelgebieden van taalwetenschap, te 

weten: morfologie, semantiek, pragmatiek, sociolinguïstiek en taalverwerving, brengt 

deze met elkaar in verband en voorziet deze van passende voorbeelden. 

Je beschrijft de inhoud van alle deelgebieden van taalwetenschap, te weten: fonetiek en 

fonologie, morfologie, syntaxis, semantiek, pragmatiek, sociolinguïstiek en 

taalverwerving. 

Je beheerst het redekundig en taalkundig ontleden van enkelvoudige zinnen volgens de 

traditionele schoolgrammatica. Je kunt foutloos spellen volgens de leidraad behorende 

bij de Woordenlijst Nederlandse Taal en kan spelfouten op basis daarvan analyseren. 

Je benoemt de kernbegrippen die betrekking hebben op natuurlijke talen, 

woordbetekenis, taalgebruik en pragmatiek, Nederlands als eerste taal en 

meertaligheid, brengt deze met elkaar in verband en voorziet deze van passende 

voorbeelden.  
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Beoordelings- 

criteria 

Je ontleedt enkelvoudige 

zinnen op redekundig 

niveau: 

Je ontleedt enkelvoudige 

zinnen op taalkundig 

niveau: 

Je analyseert spelfouten op 

basis van de leidraad 

behorende bij de 

Woordenlijst Nederlandse 

Taal. 

-Persoonsvorm + gezegde -Zelfstandig naamwoord 

-Onderwerp -Lidwoord 

-Lijdend voorwerp -Bijvoeglijk naamwoord 

-Meewerkend voorwerp -Zelfstandig werkwoord 

-Voorzetselvoorwerp -Hulpwerkwoord 

-Oorzakelijk voorwerp -Koppelwerkwoord 

-Bijwoordelijke bepaling -Bijwoorden  

-Bijvoeglijke bepaling -Telwoorden  

-Bijstelling -Voornaamwoorden  

-Voorzetsels  

-Voegwoorden 
 

Toets Kennis- en vaardighedentoets (KB- lkt) 

Verantwoording 

taalbeschouwing 

In de oriëntatiefase komt de student met alle deelgebieden van taalwetenschap in 

aanraking. Er wordt ingezoomd op een aantal deelgebieden waarmee de 

propedeusestudent in de oriëntatiefase in zijn onderwijspraktijk in aanraking komt, 

zoals morfologie bij woordenschatonderwijs. 

Taalvaardigheid 

5 EC 

Beschrijving van 

de 

leeruitkomsten 

waaruit deze EVL  

is opgebouwd 

 

Je beheerst de verschillende vaardigheden op niveau 3F (referentiekader Taal).  

Je hebt kennis en begrip van de theorieën over leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, 

luister- en kijkvaardigheid, mondelinge taalvaardigheid en presenteren en 

documenteren.  

Je hebt kennis over het proces van leren lezen, schrijven, luisteren, kijken en spreken. 

Je bezit kennis en begrip over de betrouwbaarheid van bronnen. 
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Beoordelings- 

criteria 

Leesvaardigheid Schrijfvaardigheid Luister- en 

kijkvaardigh

eid 

Mondelinge 

taalvaardigheid 

en presenteren 

Documente

ren 

Je herkent en 

benoemt een 

grote variatie 

aan 

tekstsoorten en 

tekstdoelen en 

specifieke 

tekstkenmerken 

Je hebt kennis van 

het schrijfproces 

en 

schrijfstrategieën. 

Je herkent 

en benoemt 

verschillend

e soorten 

luister- en 

kijkvormen. 

Je kunt 

verschillende 

soorten 

gesprekken 

voeren waaruit 

kennis van 

verschillende 

gespreks- en 

spreekvormen 

en kennis van 

de bruikbare 

strategieën 

blijkt.  

Je herkent 

feiten en 

meningen. 

Je legt uit hoe 

het leesproces 

verloopt en 

welke 

leesstrategieën 

een lezer kan 

inzetten 

Je schrijft 

verschillende 

tekstsoorten 

waaruit kennis en 

begrip van de 

regels op het 

gebied van 

tekstvormen en 

tekststructuren, 

spelling, 

formulering, 

tekstopmaak en 

interpunctie blijkt. 

Je benoemt 

de bruikbare 

strategieën. 

Je kunt een 

presentatie 

geven. 

Je schat 

bronnen op 

waarde 

schatten en 

gebruikt ze 

adequaat. 

 

Toetsvorm  Summatief: 

Een gedocumenteerde tekst schrijven over een vakgerelateerd onderwerp. 

Een presentatie houden over een vakgerelateerd onderwerp. 

Verantwoording Taalvaardigheid betreft de communicatieve vaardigheden lezen, schrijven, luisteren, 

kijken, mondelinge taalvaardigheid en presenteren en documenteren. Van deze 

vaardigheden wordt in de oriëntatiefase verwacht dat de studenten kennis en begrip 

hebben van de theorie over de vaardigheid. Denk bijvoorbeeld aan leesstrategieën, 

verschillende manieren om het schrijven van een tekst aan te pakken of 

presentatietechnieken.  

De vaardigheden moeten door de propedeusestudent Nederlands worden beheerst op 

niveau 3F zoals beschreven in het referentiekader Taal (www.taalenrekenen.nl). 
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2b Voor fase 1 – Oriëntatie - de leeruitkomsten EvL Beroep  

Oriëntatie 

In de propedeuse oriënteer je je op het beroep van docent. Je ontdekt het belang van het opbouwen 

van een goede relatie met leerlingen en je bent daar actief mee bezig. Je weet wat het belang is van het 

voorbereiden van je lessen. Je doet dat doelgericht en effectief en je kunt hierbij verschillende lesfasen 

onderscheiden. Je kunt op basis van je lesvoorbereiding en goede relatie met de klas de les op een 

prettige en effectieve manier uitvoeren. Je laat zien interesse te hebben in de achtergrond van je 

leerlingen.  

Je hebt aan het einde van deze fase antwoorden op de vragen: wil ik voor de klas staan? Wil ik lesgeven 

aan deze doelgroep? Wil ik werken in het Nederlandse onderwijs, zoals het nu is ingericht? En heb ik 

genoeg kwaliteiten in huis om door te groeien naar het startbekwame niveau? 

 

Pedagogiek  

Oriëntatie op de 

doelgroep  

5 EC 

Je kunt de belangrijke (theoretische) inzichten over het verloop van de 

ontwikkeling in de adolescentiefase verwoorden.  

Je laat zien dat je je georiënteerd hebt op de verschillende achtergronden 

van leerlingen (sociaal, maatschappelijk, cultureel)en kunt deze verschillen 

in grote lijnen benoemen. 

Beoordelingscriteria Je kunt de adolescentiefase van een of meerdere leerlingen analyseren aan de 

hand van inzichten en theorieën rondom: 

 cognitieve ontwikkeling en ontwikkeling van de hersenen; 

. sociale ontwikkeling en opvoeding; 

. seksuele ontwikkeling; 

. morele ontwikkeling; 

. identiteitsontwikkeling. 

Bij aandacht voor de achtergrond van leerlingen gaat het erom dat je: 

. het begrip diversiteit (in de breedste zin van het woord) kunt 

beschrijven en enkele voorbeelden van diversiteit kunt noemen; 

. kenmerken van verschillende opvoedingsstijlen kunt benoemen; 

. verschillende maatschappijvormen kunt benoemen en kunt aangeven 

welke vormen actueel zijn voor de school en de leerlingen; 

. het begrip inclusie kunt beschrijven. 

Toets Summatief: Praktijkopdracht  

De student beschrijft het gedrag van enkele adolescenten uit zijn nabije 

omgeving en duidt en analyseert dit gedrag aan de hand van relevante 

theorieën en werkmodellen. 

Formatief: 

 (Digitale) kennistoets (belangrijkste basisbegrippen worden getoetst).  

 Opdracht (tijdens de les): voorbereide discussie over inclusiviteit en 

diversiteit 

Didactiek 

Oriëntatie op lesgeven  

5 EC 

Je kunt benoemen welke kenmerken een goede docent heeft. 

Je kunt beschrijven hoe het Nederlandse onderwijs is ingericht en een 

heldere schets geven van het tweedegraadsgebied. 
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Beschrijving van de 

leeruitkomsten waaruit 

deze EVL is opgebouwd 

 

Je kunt de verschillende fasen van een les beschrijven en benoemen 

wanneer een les effectief is. 

Je kunt een gedegen lesvoorbereiding ontwerpen die voor een 

buitenstaander duidelijk maakt wat je wilt bereiken met de les en hoe je dat 

gaat doen. 

Je kunt een deel van een les (in een begeleide context) uitvoeren waarbij de 

lesvoorbereiding leidend is. 

Je beschikt over digitale basisvaardigheden waardoor je ICT-toepassingen 

effectief kunt inzetten in lessituaties.  

Beoordelingscriteria Bij de beschrijving van een goede docent laat je zien zicht te hebben op:  

. de verschillende rollen die de docent kan aannemen tijdens de les; 

. de relatie tussen overtuigingen, identiteit en gedrag; 

. de manier waarop persoonlijke kwaliteiten van docenten een rol spelen 

in hun functioneren. 

. Bij de inrichting van het Nederlandse onderwijs gaat het erom dat je: 

. kunt uitleggen hoe het Nederlandse onderwijs is ingericht; 

. de belangrijkste verschillen tussen de schooltypes en de 

doorstroommogelijkheden kent; 

. de termen en afkortingen die vaak gebruikt worden in het Nederlandse 

onderwijssysteem kunt uitleggen. 

.  

Bij de beschrijving van een effectieve les laat je zien dat je een helder beeld hebt 

van: 

. de begrippen leren, leerprocessen en een krachtige leeromgeving; 

. de meest bepalende kenmerken van een effectieve les; 

. de verschillende lesfasen en hun functies. 

 

De lesvoorbereiding bevat: 

. een beschrijving van de beginsituatie van een klas en indien nodig 

enkele individuele leerlingen binnen die klas; 

. helder geformuleerde doelen: inhouds- en gedragscomponent zijn 

zichtbaar opgenomen; 

. helder beschreven lesactiviteiten die de doelen dienen; 

. duidelijk herkenbare lesfasen, die gebaseerd zijn op een gangbaar 

werkmodel, met elk een eigen functie; 

. een heldere tijdsfasering. 

 

Criteria voor een (didactisch) goede uitvoering van de les zijn: 

. de lesfasen zoals beschreven in de lesvoorbereiding zijn duidelijk 

herkenbaar;  

. de les sluit goed aan op het inhoudelijke niveau van de doelgroep; 

. leerlingen ontvangen regelmatig positieve (specifieke) feedback op 
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inhoud en proces 

. er is een goede, constructieve werksfeer; 

. de wisselmomenten kunnen (achteraf) worden benoemd; 

. ordeverstoringen worden in een vroegtijdig stadium gesignaleerd en 

aangepakt.  

 

Bij de beheersing van digitale vaardigheden gaat het erom dat je 

 kunt laten zien hoe het digitale schoolbord werkt; 

 kunt werken met het Office Pakket, in ieder geval met Word en Excel.  

Toets Formatief: 

. Kennistoets Verwerkingsopdracht (tijdens de les) (studenten wisselen in 

kleine groepjes informatie uit over het Nederlandse onderwijssysteem)  

. Peer assessment (tijdens en na de les: gemaakte lesvoorbereiding 

bespreken aan de hand van literatuur, lesvoorbereiding verbeteren 

 

Summatief: Integratieve opdracht 

Stage 

Oriënterend  

10 EC 

Beroepshouding 

Je kunt onderzoeken of het beroep van docent bij je past, kunt reflecteren 

op je eigen handelen en werkt aan een professionele beroepshouding.  

Praktijk 

. Je kunt lesvoorbereidingen maken die duidelijk maken wat je wilt 

bereiken met de les en hoe je dat gaat doen, en die handzaam zijn 

voor gebruik in de praktijk. 

. Je kunt in de praktijk delen van lessen uitvoeren waarbij de 

lesvoorbereiding leidend is. Hierbij maak je regelmatig gebruik van 

digitale leermiddelen.1 

. Je onderhoudt een positieve pedagogische relatie met alle leerlingen 

in de klas en laat zien affiniteit te hebben met deze doelgroep. 

. Je hebt zicht op de school als organisatie en op de 

verantwoordelijkheden en rollen van een docent in een team.  

Beoordelingscriteria Het ontwikkelen van een professionele beroepshouding en reflecteren op eigen 

handelen betekent dat je: 

. kunt beoordelen of het beroep van docent je boeit en bij je past en kan 

dit motiveren;  

. kunt leren van eigen praktijkervaringen. Je hebt hierbij vooral zicht op 

invloed die jijzelf hebt op de situatie, en op hoe je je eigen handelen 

kunt aanpassen; 

. een onderzoekende houding aanneemt in praktijksituaties; 

. laat zien dat je wilt leren, coachbaar bent; 

. feedback kunt ontvangen en naar aanleiding van deze feedback je 
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gedrag kunt veranderen;  

. op een respectvolle en heldere feedback kunt geven; 

. kunt verwoorden welke kwaliteiten je heb en hoe je deze kunt inzetten 

als docent en ook waar je nog in wilt groeien; 

. in staat bent je zowel schriftelijk als mondeling in correct Nederlands uit 

te drukken; 

. online relevante informatie kunt vinden en deze kunt beoordelen op 

betrouwbaarheid. Hierbij heb je oog voor auteursrechtelijke 

bescherming; 

 online informatiebronnen effectief kunt gebruiken en informatie van 

verschillende online bronnen met elkaar kunt vergelijken. 

 

De lesvoorbereiding bevat 

 Een beschrijving van de beginsituatie van de klas, waarbij relevante 

elementen benoemd worden, bijvoorbeeld rondom niveau, voorkennis, 

sfeer in de klas, specifieke situatie van bepaalde leerlingen. 

. Helder geformuleerde doelen: inhouds- en gedragscomponent zijn 

zichtbaar opgenomen 

. Helder beschreven lesactiviteiten die de doelen dienen. 

. Duidelijk herkenbare lesfasen, die gebaseerd zijn op een gangbaar 

werkmodel, met elk een eigen functie. 

. Een heldere tijdsfasering. 

 

Criteria voor een (didactisch) goede uitvoering van de les zijn: 

. de les sluit goed aan op het inhoudelijke niveau van de doelgroep 

. het digitale schoolbord wordt (effectief) ingezet 

. leerlingen ontvangen regelmatig positieve (specifieke) feedback 

. er is een goede, constructieve werksfeer 

. de wisselmomenten verlopen op een ordelijke manier 

. ordeverstoringen worden in een vroegtijdig stadium gesignaleerd en 

aangepakt. 

Bij een positieve pedagogische relatie met de leerling en affiniteit voor de 

doelgroep gaat het erom dat je:  

. met elke leerling op een prettige manier contact legt, voor, tijdens en na 

de les. Je noemt leerlingen bij de naam, maakt een praatje, hebt 

oogcontact, sluit aan bij interesses. 

. kunt aangeven wat jou zo aanspreekt aan de doelgroep. 

. belangstelling kunt tonen voor de verschillende leefwerelden waarin 

leerlingen opgroeien. 

Toets Summatief: Leerwerktaken (de student laat zien hoe hij zijn lessen 

voorbereidt en uitvoert en hoe hij de relatie met zijn leerlingen opbouwt en 

onderhoudt. Hij reflecteert op eigen stage-ervaringen en op de eigen 
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geschiktheid voor het beroep). 

 

Formatief:  

 een deel van een les opnemen op video en op basis van feedback van 

peers (op specifieke, vooraf gegeven thema’s of kijkkaders) aanpassen. 

 stagebezoek door Instituutsopleider 

Verantwoording De leeruitkomsten bij het maken van een lesvoorbereiding en het uitvoeren 

van een les komen ook voor bij de EvL ‘Oriëntatie op lesgeven’. Een bewuste 

keus: bij de EvL ‘Oriëntatie op lesgeven’ heeft het de functie van oriënteren 

en voorbereiden op het lesgeven, in relatief beschermde context. Bij de EvL 

‘Oefening en professionele ontwikkeling in de praktijk’ gaat het om het 

beroepsmatig handelen in een authentieke context. 

Vakdidactiek 

10 EC 

 

 

 

 

. Je relateert de inhoud en de functie van de eindtermen en 

beheersingsniveaus (kerndoelen, referentiekader, kwalificatiedossier) 

aan de leerstof Nederlands voor vo en mbo. 

. Je geeft aan op welke manier vakdidactische uitgangspunten, 

toonaangevende vakliteratuur en beroepsverenigingen van belang zijn 

voor het (school)vak Nederlands in vo en mbo. 

. Je noemt voorbeelden van het ‘geïntegreerd aanbieden van 

vaardigheden’ en van de didactische aanpak van grammatica, spelling 

en fictie in enkele gangbare methodes Nederlands voor vo en mbo. 

. Je benoemt verschillende soorten toetsvormen die passend zijn voor 

het aanbieden van de communicatieve vaardigheden, grammatica, 

spelling en fictie.  

Beoordelings- 

Criteria 

In een inhoudelijk en onderbouwd gesprek met een assessor toon je je 

enthousiast voor het vak en je laat zien dat je onderstaande elementen kent 

en kunt koppelen aan het onderwijs in het vak Nederlands in vo en mbo: 

. De tien kerndoelen van het schoolvak Nederlands. 

. De eindtermen Nederlands voor vo en mbo. 

. De beheersingsniveaus (referentiekader) van de vaardigheden: lezen, 

schrijven, spreken, luisteren en van fictie en taalbeschouwing. 

. Een aantal vakdidactische uitgangspunten voor de communicatieve 

vaardigheden, fictie en taalbeschouwing. 

. De globale opbouw en inhoud van een aantal gangbare methodes 

Nederlands en bijbehorende toetsing in vo en mbo. 

. Voor het vak Nederlands interessante vakliteratuur en 

beroepsverenigingen als Levende Talen, De Nederlandse Taalunie, SLO, 

Stichting Lezen. 

 

Toets Formatief Reflectieverslag: student beschrijft zijn vakdidactische 

ontwikkeling. 
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Summatief mondeling: de student toont zijn ontwikkeling aan in een 

inhoudelijk gesprek met assessor. Bij web-enhanced onderwijs en web-

centered onderwijs behoort een gesprek met meerdere studenten tot de 

mogelijkheden. 

Verantwoording  In de fase Oriëntatie is de leerlijn vakdidactiek onderdeel van de Eenheid 

van Leren Oriëntatie Beroep. We kiezen hiervoor vanwege het deels 

algemene karakter van de leerinhoud en vanwege de verbinding Vak en 

Beroep.  
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Bijlage 3. Overzicht van de eenheden van leeruitkomsten die 

gezamenlijk de eindkwalificaties dekken 

 

Hieronder volgt een beschrijving van de eenheden van leeruitkomsten die gezamenlijk de 

eindkwalificaties dekken uitgewerkt voor de leerlijnen Vak en Beroep. Per ontwikkelingsfase 

Oriëntatie, Verdieping, Visie schetsen we eerst de context en niveau geschetst waarbinnen 

de student de leeruitkomsten aantoont. 

 

Oriëntatie  

In de propedeuse oriënteer je je op het beroep van docent. Je ontdekt het belang van het opbouwen 

van een goede relatie met leerlingen en je bent daar actief mee bezig. Je weet wat het belang is van 

het voorbereiden van je lessen. Je doet dat doelgericht en effectief en je kunt hierbij verschillende 

lesfasen onderscheiden. Je kunt op basis van je lesvoorbereiding en goede relatie met de klas de les 

op een prettige en effectieve manier uitvoeren. Je laat zien interesse te hebben in de achtergrond van 

je leerlingen.  

Je hebt aan het einde van deze fase antwoorden op de vragen: wil ik voor de klas staan? Wil ik 

lesgeven aan deze doelgroep? Wil ik werken in het Nederlandse onderwijs, zoals het nu is ingericht? 

En heb ik genoeg kwaliteiten in huis om door te groeien naar het startbekwame niveau? 

Als propedeusestudent Nederlands heb je een goed beeld van het beroep van leraar Nederlands in 

het voortgezet en het beroepsgerichte onderwijs. Je baseert dat beeld op concrete kennis van de 

inhoud van het vak Nederlands en van de vakdidactiek. Je kent de globale inhoud van de verschillende 

leerlijnen: (vak)didactiek, taalbeschouwing, taalbeheersing en fictie. Aan het eind van de 

propedeutische fase toon je dat je voldoende capaciteiten hebt om een goede docent Nederlands te 

worden die enthousiast is over zijn vak. 

 

 Beschrijvingen van de leeruitkomsten waaruit deze EvL is opgebouwd 

Fictie  

15 EC 

 

Je analyseert en evalueert proza en poëzie aan de hand van gangbare 

letterkundige begrippen. Je stelt aan de hand van proza- of poëzieanalyse 

gefundeerd vragen en doet gefundeerd uitspraken over betekenis en kwaliteit 

van fictionele teksten. 

Je leest een repertoire aan fictionele teksten en stelt aan de hand van recensies 

en naslagwerken gefundeerd vragen en doet gefundeerd uitspraken over 

betekenis en kwaliteit van deze fictionele teksten voor de doelgroepen: 

. Tot veertien jaar. 

. Adolescenten tot volwassenen met lezerskenmerken niveau 4 volgens Witte 

(2008). 

Je schat fictionele teksten globaal in op de niveaus van Lezen voor de Lijst (Witte, 

2008). 

Taalvaardigheid  

5 EC 

 

Je beheerst de verschillende vaardigheden op niveau 3F (referentiekader Taal).  

Je hebt kennis en begrip van de theorieën over leesvaardigheid, 

schrijfvaardigheid, luister- en kijkvaardigheid, mondelinge taalvaardigheid en 
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 presenteren en documenteren. Je hebt kennis over het proces van leren lezen, 

schrijven, luisteren, kijken en spreken. Je bezit kennis en begrip over de 

betrouwbaarheid van bronnen. 

 

Taalbeschouwing 

10 EC 

 

Je benoemt de belangrijkste kernbegrippen van de deelgebieden van 

taalwetenschap, te weten: semantiek, pragmatiek, sociolinguïstiek en 

eerstetaalverwerving. Je brengt deze met elkaar in verband en voorziet deze van 

passende voorbeelden. Je beschrijft globaal de inhoud van alle deelgebieden van 

taalwetenschap, te weten: fonetiek en fonologie, morfologie, syntaxis, semantiek, 

pragmatiek, sociolinguïstiek en taalverwerving. Je beheerst het redekundig en 

taalkundig ontleden van enkelvoudige zinnen volgens de traditionele 

schoolgrammatica. Je kunt foutloos spellen volgens de leidraad behorende bij de 

Woordenlijst Nederlandse Taal en kunt spelfouten op basis daarvan analyseren. 

Pedagogiek  

Oriëntatie op de 

doelgroep  

5 EC 

Je kunt de belangrijke (theoretische) inzichten over het verloop van de 

ontwikkeling in de adolescentiefase verwoorden. Je laat zien dat je je 

georiënteerd hebt op de verschillende achtergronden van leerlingen (sociaal, 

maatschappelijk, cultureel)en kunt deze verschillen in grote lijnen benoemen. 

 

Didactiek 

Oriëntatie op 

lesgeven  

5 EC 

 

 

 

Je kunt benoemen welke kenmerken een goede docent heeft. 

Je kunt beschrijven hoe het Nederlandse onderwijs is ingericht en een heldere 

schets geven van het tweedegraadsgebied. 

Je kunt de verschillende fasen van een les beschrijven en benoemen wanneer een 

les effectief is. Je kunt een gedegen lesvoorbereiding ontwerpen die voor een 

buitenstaander duidelijk maakt wat je wilt bereiken met de les en hoe je dat gaat 

doen. 

Je kunt een deel van een les (in een begeleide context) uitvoeren waarbij de 

lesvoorbereiding leidend is. Je beschikt over digitale basisvaardigheden waardoor 

je ICT-toepassingen effectief kunt inzetten in lessituaties.  

 

Stage 

10 EC 

Beroepshouding 

Je kunt onderzoeken of het beroep van docent bij je past, kunt reflecteren op je 

eigen handelen en werkt aan een professionele beroepshouding  

Praktijk 

Je kunt lesvoorbereidingen maken die duidelijk maken wat je wilt bereiken met de 

les en hoe je dat gaat doen, en die handzaam zijn voor gebruik in de praktijk. Je 

kunt in de praktijk delen van lessen uitvoeren waarbij de lesvoorbereiding leidend 

is. Hierbij maak je regelmatig gebruik van digitale leermiddelen.2 Je onderhoudt 

een positieve pedagogische relatie met alle leerlingen in de klas en laat zien 

affiniteit te hebben met deze doelgroep. Je hebt zicht op de school als organisatie 

en op de verantwoordelijkheden en rollen van een docent in een team.  
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Vakdidactiek 

10 EC 

 

 

 

 

. Je relateert de inhoud en de functie van de eindtermen en 

beheersingsniveaus (kerndoelen, referentiekader, kwalificatiedossier) aan de 

leerstof Nederlands voor vo en mbo. 

. Je geeft aan op welke manier vakdidactische uitgangspunten, 

toonaangevende vakliteratuur en beroepsverenigingen van belang zijn voor 

het (school)vak Nederlands in vo en mbo. 

. Je noemt voorbeelden van het ‘geïntegreerd aanbieden van vaardigheden’ en 

van de didactische aanpak van grammatica, spelling en fictie in enkele 

gangbare methodes Nederlands voor vo en mbo. 

. Je benoemt verschillende soorten toetsvormen die passend zijn voor het 

aanbieden van de communicatieve vaardigheden, grammatica, spelling en 

fictie.  
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Verdiepen 

 

In de verdiepende fase vergroot je je pedagogische, vakinhoudelijke, vakdidactische kennis en 

kunde binnen het vakgebied en de (vak)didactiek Nederlands door deze uit te diepen en te 

verinnerlijken op weg naar vakinhoudelijke en pedagogische bekwaamheid. Je leert de inhoud 

van het onderwijs in het vak Nederlands meer en meer te beheersen. Je maakt je de leerstof 

eigen waarvoor je verantwoordelijk bent (qua kennis en vaardigheden) en je verdiept je in de 

theoretische en praktische achtergronden van het vak Nederlands. Je staat boven de leerstof en 

kan die grotendeels zelfstandig zo bewerken dat die past bij jouw leerlingen. Je groeiende 

vakinhoudelijke expertise stelt je meer en meer in staat de leerling talig voor te bereiden op de 

maatschappelijke, educatieve en professionele toekomst. Je kunt de leerstof op een begrijpelijke 

en aansprekende manier samenstellen en uitleggen. In de les werk je doelgericht en je zet 

(digitale) leermiddelen op een effectieve manier in. In de context van het beroepsgerichte 

onderwijs houdt dit alles in dat de beheersing van de leerstof ook gericht is op de beroepspraktijk 

en de verbinding van de theorie aan de (beroeps-)praktijk. 

Je leert om vanuit het volgen van de groep, op een prettige en duidelijke manier leiding te nemen. 

Je gebruikt hierbij je inzicht in groepsdynamische processen, leerprocessen en in de specifieke 

kenmerken van de adolescentiefase. Je signaleert mogelijke leer-, gedrags-  en 

werkhoudingsproblemen. Je schept een sfeer waarin leerlingen zich gewaardeerd en 

gerespecteerd voelen. Principes van inclusieve didactiek en inclusieve pedagogiek geef je in 

toenemende mate vorm in je praktijk. 

Je stelt je op als werknemer van de schoolorganisatie en onderhoudt op een constructieve 

manier contact met collega’s. In het team neem je de verantwoordelijkheid die past in deze fase. 

Je werkt op een methodische wijze aan het vergroten van je kwaliteiten, en je gebruikt de 

feedback van je leerlingen, begeleiders en leidinggevenden hierbij. 

                                            Beschrijving van de leeruitkomsten waaruit deze EvL is opgebouwd 

 

Fictie 

10 EC 

 

Je analyseert en evalueert proza en poëzie aan de hand van gangbare 

letterkundige begrippen. Je stelt aan de hand van proza- of 

poëzieanalyse gefundeerd vragen en doet gefundeerd uitspraken over 

betekenis en kwaliteit van fictionele teksten. 

Je leest een repertoire aan fictionele teksten, plaatst deze in de 

historische context en stelt aan de hand van recensies en naslagwerken 

gefundeerd vragen en doet gefundeerd uitspraken over betekenis en 

kwaliteit van deze fictionele teksten voor de doelgroepen: 

. Adolescenten met lezerskenmerken niveau 1 t/m 3+ volgens Witte 

(2008). 

. Volwassen met lezerskenmerken niveau 4 en 5 volgens Witte (2008). 

Je schat fictionele teksten gefundeerd in op de niveaus van Lezen voor 

de Lijst (Witte, 2008). 

 

Taalvaardigheid  

5 EC 

 

 

 

. Je beheerst de verschillende vaardigheden op niveau 4F 

(referentiekader Taal).  

. Je reproduceert en analyseert tekstsoorten en tekstvormen (zowel 

schriftelijk als audio/visueel of mondeling) en hun typerende 

kenmerken voor opleiding en beroep.  

communiceert doelgericht en aangepast aan situatie en publiek.  
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. Je reproduceert en analyseert de kennis over de geschiktheid en 

betrouwbaarheid van bronnen en weet de informatie in een tekst te 

beoordelen op waarde voor jezelf en anderen.  

 

Taalbeschouwing 

5 EC 

 

. Je benoemt de belangrijkste kernbegrippen van de deelgebieden van 

taalwetenschap, te weten: morfologie, syntaxis, fonetiek en 

fonologie, tweedetaalverwerving, taalvariatie en -verandering, brengt 

deze met elkaar in verband en voorziet deze van passende 

voorbeelden.  

. Je beheerst het redekundig ontleden van enkelvoudige zinnen 

volgens de semantisch georiënteerde grammatica. 

.  Je beheerst het redekundig en taalkundig ontleden van 

samengestelde zinnen volgens de traditionele schoolgrammatica. 

 

Vakdidactiek  

10 EC 

 

 

 

 

. Je voert lessen uit in vo en mbo binnen de kaders van eindtermen en 

beheersingsniveaus (kerndoelen, referentiekader, 

kwalificatiedossier) en je differentieert naar niveau en interesses van 

de doelgroep.  

. Je didactische aanpak is theoretisch verantwoord.  

. Je toetst en analyseert of en hoe de leerdoelen gerealiseerd worden 

in de eigen 

onderwijspraktijk. Je stelt op basis van deze analyse je onderwijs bij. 

. Je bent op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het vakgebied 

Nederlands en je laat je onderwijs met de tijd meegaan. 

Pedagogiek 

Werken met een 

groep 

10 EC 

 

. Je begeleidt leerlingen op een constructieve wijze bij hun 

persoonlijke, sociale en cognitieve ontwikkeling.  

. Je kunt de uitgangspunten van inclusieve pedagogiek benoemen en 

ook manieren waarop je deze uitgangspunten vorm kunt geven in je 

eigen onderwijspraktijk. 

.  Je hebt manieren om de groepsdynamiek in de klas te beïnvloeden.  

. Je hanteert een hierbij passende wijze van klassenmanagement.  

. Je kunt de groepsdynamiek van de klas beschrijven aan de hand van 

gangbare theorieën.  

Didactiek Effectief en 

activerend lesgeven 

5 EC 

 

 

. In de lesvoorbereiding maak je een duidelijke en zichtbare keuze 

voor een passend didactisch werkmodel en kun je deze keuze 

verantwoorden; zijn de lesdoelen gericht op het (nieuwe) gedrag 

dat leerlingen moeten gaan vertonen en bevatten de lesdoelen 

een verwijzing naar specifieke inhoud; is de tijdplanning 

realistisch. 

 

. Tijdens de les zijn jouw activiteiten en de leeractiviteiten van de 

leerlingen (vooral) gericht op het behalen van de doelen.  

 

. Om de doelen te bereiken pas je geregeld activerende 

werkvormen toe en werkvormen gericht op samenwerkend 

leren; hanteer je het digitale schoolbord effectief en zet waar 
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relevant digitale leermiddelen (die bij de methode horen) in; 

maak je tijdens de les (andere) keuzes waardoor je binnen de 

beschikbare tijd je les kunt afronden (time management). Je past 

principes van inclusieve didactiek toe tijdens de les.  

Stage- 

Verdiepend 

15 EC 

 

 

Beroepshouding 

Je reflecteert regelmatig op je beroepsmatige handelen en hebt hierbij 

zicht op je eigen persoonlijke gedragspatronen die hieraan ten 

grondslag liggen.  

 

Praktijk 

. Je lessen zijn goed voorbereid, je voert ze doelgericht uit en je lessen 

zijn activerend en gericht op het behalen van de lesdoelen.  

. Je kunt een prettig leer- en werkklimaat creëren. Ordeverstoringen 

signaleer je in een vroegtijdig stadium en je speelt hier adequaat en 

flexibel op in.  

. Je hebt zicht op de dynamiek in de groep en weet je 

klassenmanagement hierop af te stemmen. 

. Je werkt prettig samen met directe collega’s en neemt een actieve 

houding aan als lid van het docententeam. Je hebt zicht op de 

organisatie waarbinnen je werkt en participeert waar mogelijk in de 

schoolorganisatie. 

. Je werkt op een methodische wijze aan het vergroten van je 

kwaliteiten en het groeien op punten die beter kunnen, waarbij je 

gebruikmaakt van feedback die je ontvangt van leerlingen en 

collega’s. 
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Visie 

 

Als startbekwame leraar toon je aan dat je je werk als leraar Nederlands en als deelnemer aan de 

professionele gemeenschap kan verrichten op een professioneel doelmatige en verantwoorde wijze. Je 

hebt ruime kennis en kunde van het vakgebied Nederlands en de vakdidactiek daarvan. Je bent 

vakinhoudelijk en pedagogisch bekwaam; je beheerst de inhoud van je onderwijs en weet een 

constructieve pedagogische relatie op te bouwen met elke leerling en elke klas. Je ‘staat boven’ de 

leerstof en kunt die zo samenstellen, kiezen en/of bewerken dat je leerlingen die kunnen leren. Je kunt 

verschillende vormen van differentiatie toepassen op basis van verschillen tussen leerlingen. Vanuit je 

vakinhoudelijke expertise leg je verbanden met het dagelijks leven, met werk en met wetenschap en 

bijdragen aan de algemene vorming van zijn leerlingen. Je houdt je vakkennis en -kunde actueel. In de 

context van het beroepsgerichte onderwijs houdt dit in dat de beheersing van de leerstof ook gericht is 

op de beroepspraktijk en de verbinding van de theorie aan de (beroeps-) praktijk. 

Je schept een positief werk- en leerklimaat en kan achterliggende waarden en normen expliciteren als 

de situatie daar om vraagt. Je hebt verschillende strategieën om leerlingen aan te spreken op gedrag en 

weet gedrag indien nodig om te buigen en in goede banen te leiden. Je bent in staat om verschillende 

soorten leerprocessen te begeleiden, leerproblemen te analyseren en effectief aan te pakken.  

Je werkt samen en communiceert met collega’s en stelt daarbij zo nodig knelpunten aan de orde. Je 

ontwikkelt activiteiten op schoolniveau, bereidt ze voor en voert ze uit. Bij contacten naar buiten draag 

je de identiteit en pedagogische waarden van de school uit. En je werkt planmatig aan de ontwikkeling 

van de eigen competenties. Je kunt je visie op leren en docentschap verwoorden en uitdragen. 

 

                                     Beschrijving van de leeruitkomsten waaruit deze EvL is opgebouwd 

 

Fictie 

5 EC 

 

 

. Je analyseert en evalueert proza en poëzie aan de hand van gangbare 

letterkundige begrippen.  

. Je stelt aan de hand van proza- of poëzieanalyse gefundeerd vragen en doet 

gefundeerd uitspraken over betekenis en kwaliteit van fictionele teksten. 

. Je leest een repertoire aan fictionele teksten, plaatst deze in de historische 

context en stelt aan de hand van zelf geselecteerde recensies, naslagwerken, 

letterkundige beschouwingen en monografieën gefundeerd vragen en doet 

gefundeerd uitspraken over betekenis en kwaliteit van deze fictionele teksten 

voor de doelgroep volwassen met lezerskenmerken niveau 5 en 6 volgens 

Witte (2008). Hierbij neem je relevante sociaal-maatschappelijke, letterkundige 

of ethische aspecten in ogenschouw. 

. Je schat fictionele teksten gefundeerd in op de niveaus van Lezen voor de Lijst 

(Witte, 2008). 
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Taalvaardigheid  

5 EC 

 

 

Je beheerst de verschillende vaardigheden op niveau 4F (referentiekader Taal). Je 

herkent en analyseert feiten, meningen en argumentatiestructuren in complexe 

teksten, 

produceert complexe teksten (mondeling en schriftelijk) met verschillende 

tekstdoelen en voor een divers publiek. 

Taalbeschouwing 

5 EC 

 

. Je vormt een visie over de rol van de docent met betrekking tot taalverandering 

en taalvariatie zowel binnen de onderwijsinstelling als daarbuiten en draagt bij 

aan het maatschappelijk debat hierover. 

. Je vormt aan de hand van de semantisch georiënteerde grammatica, de 

traditionele schoolgrammatica en de leidraad behorende bij de Woordenlijst 

Nederlandse Taal een gefundeerde visie op het ‘smalle’ taalbeleid van jouw 

onderwijsinstelling.  

. Je vormt aan de hand van de kernbegrippen van fonologie en fonetiek, 

(tweede)taalverwerving, morfologie en semantiek een gefundeerde visie op het 

‘brede’ taalbeleid van jouw onderwijsinstelling. 

N.B. Smal taalbeleid betreft het wegwerken van deficiënties, de verbetering van 

taalfouten of het behalen van een bepaalde taaltoets. Taalbeleid is dan een vorm 

van achterstandsbeleid, waarbij taalvaardigheid 'smal' wordt opgevat: schoolse 

taalkennis (spelling, grammaticale regels) die eenmalig aangeboden, geoefend en 

getoetst worden. Het krijgt doorgaans vorm in de opvang van taalzwakke 

leerlingen, bijspijkertrajecten en steunlessen. 

Breed taalbeleid betreft de taalontwikkeling van alle leerlingen; elke leerling moet 

aan het eind van de opleiding een bepaald taalniveau hebben bereikt. De inhoud 

van de taalondersteuning sluit aan bij de rest van het curriculum.  

(SLO: http://nederlands.slo.nl/themas/taalbeleid) 

Vakdidactiek  

14 EC 

. Je ontwikkelt lessen en toetsen voor vo en mbo binnen de kaders van 

eindtermen en beheersingsniveaus (kerndoelen, referentiekader, 

kwalificatiedossier). Je differentieert naar niveau, interesses, culturele en 

maatschappelijke achtergronden van de doelgroep en je maakt hierbij gebruik 

van relevante vakliteratuur. Je didactische aanpak is theoretisch verantwoord. 

Dit houdt in dat je kennis en inzichten op het gebied van de doorgaande leerlijn 

van de verschillende vaardigheden, fictie en taalbeschouwing evalueert en 

combineert; de formele doelen/kwalificatiedossiers verzamelt en analyseert en 

onderwijs voor de eigen praktijk ontwerpt. 

Je vormt een visie op onderwijs op basis van eigen onderzoek in de eigen 

onderwijspraktijk. 

Landelijke 

kennistoets  

1 EC 
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Pedagogiek: 

Pedagogisch 

handelen en 

inclusie 

10 EC 

 

 

. Je kunt je visie op jouw rol als opvoeder binnen het onderwijs verwoorden en 

onderbouwen. Je kunt inclusieve pedagogische uitgangspunten in de praktijk 

vormgeven, zowel tijdens de lessen als daarbuiten. 

. Je kunt bij een (ethisch) dilemma in de onderwijspraktijk een weloverwogen 

keuze maken waarbij je rekening houdt met je voorbeeldfunctie, je eigen 

normen en waarden en die van een ander. 

Didactiek: 

Passend 

onderwijs en 

differentiatie 

5 EC 

 

 

 

. Je hanteert een breed scala aan leer- en onderwijsstrategieën en kunt de inzet 

ervan verantwoorden. Je kunt differentiëren op basis van verschillen tussen de 

leerlingen. 

. Je kunt leerlingen actief stimuleren om hun inbreng te geven tijdens de les. Je 

bevordert initiatieven van leerlingen en bent gericht op het vergroten van hun 

verantwoordelijkheid. 

. Je kunt, eventueel op basis van gesignaleerde knelpunten in een leerlijn of 

onderwijsaanpak, aantrekkelijke (digitale) leerarrangementen ontwerpen. Door 

jou gemaakte keuzes kun je verantwoorden op basis van een samenhangend 

didactisch concept.  

. Je kunt jouw visie op lesgeven, het docentschap en onderwijs verwoorden, 

waarbij je blijk geeft van kennis van de relevante theorieën en van actuele 

ontwikkelingen in het onderwijs (Passend Onderwijs) en de samenleving.  

Stage- Visie 

15 EC 

 

 

. Je kunt je visie op jouw rol als opvoeder concreet vormgeven in en buiten je 

lessen. Je voert goed voorbereide lessen uit waarbij je kunt differentiëren en 

waarbij de leerlingen in toenemende mate verantwoordelijkheid krijgen voor 

hun eigen leerproces. 

. Je werkt prettig samen en communiceert effectief met collega’s. Je ontwikkelt 

activiteiten op schoolniveau: je bereidt ze voor en voert ze uit.  

. Je maakt op een zorgvuldige wijze gebruik van instellingen en personen buiten 

de school voor inrichting van het onderwijs. 

. Je communiceert prettig met ouders en omgeving, je draagt hierbij in jouw 

handelen de identiteit en pedagogische waarden van de school uit.  

. Je kunt in de contacten met ouders jouw professionele opvattingen, werkwijze 

en benadering verantwoorden, indien er om gevraagd wordt.  

. Je werkt planmatig aan de ontwikkeling van je eigen competenties, maakt dit 

inzichtelijk en kunt dit verantwoorden. 

Didactiek 

Praktijkonderzoek 

5 EC 

 

 

. Je kunt een praktijkonderzoek voorbereiden, uitvoeren en evalueren.  

. Je kunt de vraagstukken en thema’s die momenteel spelen in het onderwijs (en 

het tweedegraadsgebied) beschrijven en duiden. 

. Je neemt een onderzoekende houding aan bij een probleem of vraagstuk in de 

eigen praktijk, met als doel te komen tot verbetering van je eigen praktijk. 

.  
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Bijlage 4 Kwaliteitszorg 

 

Leerprocessen zijn weliswaar individuele processen, maar deze processen worden versterkt, 

wanneer de omgeving deel uitmaakt van het leren. De praktijkomgeving roept de 

leerbehoefte op en biedt ook de context om feedback te geven en bij te sturen De 

schoolomgeving biedt de mogelijkheid om, in samenspraak met medestudenten, ervaringen 

en kennis te delen, om van elkaar te leren, om elkaar kritisch te bevragen. Zowel de 

docenten van IvL als de werk- of stageomgeving zijn beschikbaar in hun rol als expert en 

begeleider. De online-omgeving Moodle is altijd toegankelijk om samen te werken met 

medestudenten en/ of advies te vragen aan studieloopbaancoaches en docenten.  

 

Kwaliteitsbeleid 

Hogeschool Rotterdam werkt met een integraal kwaliteitszorgsysteem. Dit betekent dat het 

doorlopen van de plan-do-check-act-cyclus op alle niveaus en in alle onderdelen van de 

organisatie richtinggevend is en uitgevoerd wordt.  

Belangrijke uitgangspunten voor kwaliteitszorg  zijn: 

- kwaliteitszorg betreft zowel het primaire proces als de ondersteunende processen en 

vindt plaats op alle niveaus; 

- kwaliteitszorg omvat naast de bepaling van de kwaliteit ook de uitvoering van  

verbeteracties en de definiëring van beoogde kwaliteit. 

 

Op opleidingsniveau omvat het kwaliteitsbeleid de volgende componenten: 

- het actualiseren van het opleidingsprofiel; 

- het doorlopen van de zesjarige kwaliteitscyclus; 

- het uitvoeren van evaluaties; 

- het uitvoeren van reviews van afstudeerscripties. 

 

Dit kwaliteitsbeleid is ook van toepassing op de flexibele deeltijdopleiding. Een ruim deel 

van de docenten van het cluster Talen is BKE-gecertificeerd en een kleiner deel is SKE-

gecertificeerd. Voor nieuwe docenten is deze scholing onderdeel van het inductietraject. De 

toetscommissie verzorgt in het cluster scholingsbijeenkomsten over het werken met 

(peer)feedback en formatieve toetsing. Daarnaast analyseert de toetscommissie toetsen en 

ondersteunt bij de herziening ervan. Het kenniscentrum en experts uit de vakgroepen 

organiseren kalibreersessies gericht op Afstuderen-Vak en de assessments in de beroepslijn 

waaronder het assessment startbekwaam).  

Een belangrijk uitgangspunt in onze opleiding is het vierogenprincipe: toetsen en 

toetsmatrijzen worden door minimaal twee personen ontwikkeld en geëvalueerd.  

De kwaliteit van de leerwegonafhankelijke toetsen borgen wij door de toetsen valide, 

betrouwbaar en transparant te laten zijn (Berkel, van, Bax en Joosten-ten Brinke, 2014).  

• Valide: de toets meet wat bedoeld is om te meten. Wij maken voor iedere toets 

gebruik van een toetsmatrijs (bijlage 5). 



 

47 
 

• Betrouwbaar: toetskandidaten halen bij hermeting dezelfde scores. Iedere toets is 

voorzien van een onderbouwd antwoordmodel of een rubric (bijlage 6f). 

• Transparant: alle studenten worden ruim op tijd en in voldoende mate geïnformeerd 

over vorm, inhoud en beoordelingswijze van toetsen.  

Deze informatie vinden zij in de cursushandleidingen in N@tschool en in Moodle.  

 

Voor borging van het eindniveau screenen we scripties van (een deel van) onze studenten in 

samenwerking met het werkveld. Het door Hobéon gecertificeerde assessmentcentrum van 

IvL organiseert en controleert het assessment-startbekwaam.  

In het flexibele deeltijdtraject heeft de examencommissie een adviserende en beoordelende 

rol in de procedure van het instroomassessment en bij de totstandkoming van de afspraken 

in de individuele leercontracten. Zij neemt formeel de besluiten over het toekennen van EC 

op basis van instroomassessments en stelt de individuele leercontracten officieel vast. Voor 

een toelichting op de wijzigingen in de Onderwijs- en Examenregeling ten behoeve van het 

flexibele deeltijdtraject, zie bijlage 8. 

 

. Voorwaarden om binnen de kaders van de flexibele opleidingen talen van IvL vorm te 

geven aan kwaliteitsvolle leerwegen zijn in het bijzonder: 

Uitwerking van eenheden van leeruitkomsten, zodanig dat de verwachtingen van  

. studenten overeenkomen met de eisen die opleiding en werkveld stellen aan de  

. realisering van de eenheden; 

Gebruik maken van het studentvolgsysteem om de studievoortgang te volgen en het   

. onderwijsproces bij te sturen; 

Vormen van leerteams rondom eenheden van leeruitkomsten; 

Bieden van groepsgerichte ondersteunende activiteiten als onderwijsdagen en 

  workshops voor trainingen; 

Formatief toetsen van kennis en vaardigheden om te voorzien in een toereikende  

. basis om beroepstaken uit te voeren. 

 

Studieloopbaancoaching 

De studieloopbaancoach is goed op de hoogte van: 

. het volledige pakket van leeruitkomsten die gezamenlijk de eindkwalificaties van de 

opleiding dekken; 

. de leeractiviteiten die beschikbaar zijn bij iedere leeruitkomst;  

. de mogelijkheden van leerwegonafhankelijke toetsing, zoals deze in het toetsplan voor 

de opleiding zijn opgenomen; 

. de mogelijkheden van de werkplek met betrekking tot het behalen van de 

leeruitkomsten. 
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De studieloopbaancoach: 

. adviseert de student bij de inrichting van zijn individuele leerweg, rekening houdend met 

de (on)mogelijkheden van zowel de werkplek als de school en met oog voor de te 

realiseren leeruitkomsten en de daarvoor noodzakelijke activiteiten van de student, en 

legt de resultaten vast in de onderwijsovereenkomst;  

. adviseert de student bij de keuzes van leerwegonafhankelijke toetsing; inclusief de 

keuzes ten behoeve van de validering van eerder behaalde leeruitkomsten; 

. bewaakt de studievoortgang en eventuele wijzigingen in de onderwijsovereenkomst van 

de student; 

. verwijst bij signalering van studiebelemmerende factoren de student in overleg door 

naar de tweedelijnsvoorzieningen binnen de HR. 

 

Kwaliteitseisen praktijkleeromgeving 

Om leeruitkomsten in de praktijk te kunnen realiseren, moet een praktijkleeromgeving aan 

voorwaarden voldoen: 

. De school biedt  de aankomend leraar mogelijkheden aansluitend bij de  

ontwikkelingsfase van de student om het beroep te leren uitoefenen en is  

naast een werkomgeving ook een leeromgeving. 

. De school voorziet in regelmatige praktijkbegeleiding door een werkplekbegeleider en  

stagebegeleider. Zij zijn hbo-geschoolde bevoegde professionals die zich bekwaamd    

hebben (of bereid zijn zich te bekwamen) in het begeleiden van het leren van  

studenten in de praktijk. 

 

Toelating 

Studenten die zich inschrijven voor de flexibele lerarenopleidingen talen voldoen aan de 

reguliere hbo-toelatingseisen. Daarnaast zijn zij zowel tijdens informatiebijeenkomsten als 

met informatiebrochures geïnformeerd over het speciale karakter van deze opleiding. 

Studenten en hun eventuele werkgevers zijn erop gewezen dat de flexibele deeltijdopleiding 

onderdeel is van een experiment) en dat Hogeschool Rotterdam de garantie biedt dat, bij 

voortijdige beëindiging van het experiment, studenten in de gelegenheid gesteld worden de 

opleiding af te ronden. Informatie is gegeven over het onderwijsconcept, gericht op de 

realisering van leeruitkomsten en op de onmisbaarheid van een praktijkleeromgeving. 
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Bijlage 5. Persona’s en Leerarrangementen  

 

5a Persona’s  

 

Hier schetsen we vaak voorkomende persona’s en mogelijke leerroutes.  

1. Student In het bezit van een (andere) lesbevoegdheid, werkzaam in het onderwijs. 

2. Student met een vwo-diploma, jong, studievaardig,  

            enige relevante werkervaring. 

3. Student met een wo-vooropleiding in (enigszins) verwante studie.   

4. Student met een mbo-vooropleiding en relevante werkervaring 

 

Persona 1 is  weergegeven onder standaard 2, hier beschrijven we 2, 3 en 4. 

Mijn naam is Hans. Na het vwo ben ik gaan werken op een uitzendbureau. Nu vier jaar 

later heb ik echt behoefte aan iets anders. Ik ben al zes jaar hockeytrainer en ik 

organiseer veel activiteiten voor de hockeyvereniging. Werken met jongeren, ze motiveren 

en aansturen vind ik erg leuk en het gaat me goed af. Ik blijf drie dagen werken op het 

uitzendbureau zodat ik veel tijd aan mijn studie kan besteden. Ik kan stage lopen op 

mijn oude school en ga daar zo snel mogelijk mee 

beginnen. Ik heb veel zin in de opleiding Engels, mijn 

favoriete en beste vak op het vwo.  

 

Hans kan overwegen 

bij aanvang van het 

opleidingstraject 

leeruitkomsten uit de 

leerlijn Beroep via leerwegonafhankelijke toetsing te 

laten valideren. Hij heeft immers veel ervaring in het 

trainen van en omgaan met groepen jongeren. Naar 

verwachting bestaat het flexibele traject uit de 

leeruitkomsten behorende bij zeven à acht EvL. Hans is 

jong, studievaardig en heeft veel tijd tot zijn beschikking. 

Hij kan studeren op twee dagen, en daarmee in 

meerdere fases tegelijk werken. Hij kan gebruikmaken 

van de onlinemogelijkheden en zijn werkplekervaringen 

inzetten. In overleg met zijn studieloopbaancoach 

beslist hij welke leeruitkomsten hij wanneer en op welke 

manier gaat behalen. De keuzes die Hans maakt 

bepalen in hoge mate de studieduur. 
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3.  Student met een wo-vooropleiding in (enigszins) verwante studie.  

Studenten met een afgeronde universitaire studie laten bij aanvang van het 

opleidingstraject leeruitkomsten via leerwegonafhankelijke toetsing valideren. Welke en 

hoeveel aan te tonen luks resteren hangt af welke opleiding zij hebben gevolgd. Het 

flexibele traject bestaat uit drie tot (maximaal) vijf EvL. (afhankelijk van de gevolgde wo-

opleiding). Deze studenten zijn doorgaans heel goed in staat regie te nemen over hun 

opleidingstraject en zij kunnen in overleg met studieloopbaancoach vastleggen welke 

leeruitkomsten zij wanneer en op welke manier gaan behalen.  

 

4. Student met een mbo-vooropleiding en relevante werkervaring 

Deze studenten laten bij aanvang van het opleidingstraject leeruitkomsten via 

leerwegonafhankelijke toetsing valideren wanneer zij een opleiding tot onderwijs- of 

klassenassistent hebben gevolgd. Zij kunnen mogelijk leeruitkomsten aantonen op basis 

van werkervaring. Deze studenten hebben doorgaans veel behoefte aan advies en 

begeleiding van de studieloopbaancoach bij het bepalen van welke leeruitkomsten zij 

wanneer en op welke manier gaan behalen. Het flexibele traject bestaat uit zes tot zeven 

EvL. 
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Hieronder is in schema weergegeven via welke blended varianten de student kan werken 

aan de leeruitkomsten. Meteen daaronder staan uitwerkingen van het schema voor de 

leerlijnen vakdidactiek, taalbeschouwing, fictie en oriëntatie en lesgeven. 

 

5b ontwerpschema 

 1. web-

enhanced 

onderwijs  

2. web-

centered 

onderwijs 

3. volledig online onderwijs 

a. zonder 

tempo-

differentiatie 

b. met tempo-

differentiatie 

omschrijving online leren 

vormt een 

toevoeging aan 

het F2F-

onderwijs 

veel van het 

onderwijs is 

online maar 

met belangrijk 

F2F-element 

uitsluitend 

online onderwijs 

met 

vastgestelde 

online contact- 

en inlever-

momenten 

uitsluitend online 

onderwijs waarbij 

elke student elk 

moment kan 

instromen en 

toetsen kan 

afleggen 

voorbeeld - wekelijkse 

bijeenkomsten 

- aanvullende 

online content 

(kennisclips, 

artikelen) 

- beperkt aantal 

bijeenkomsten 

(bijv. aanvang, 

helft, afsluiting)  

- content, 

opdrachten, 

peerfeedback 

en leerteams 

worden online 

aangeboden 

- geen bijeenkomsten 

- content, opdrachten worden online 

aangeboden  

- online summatieve en formatieve 

toetsing 
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5b.1 Vakdidactiek 

Code  EvL-1 Oriëntatie – Vakdidactiek 
o

n
d

e
rw

ijs
a

a
n

b
o

d
 

Bij dit deeltentamen biedt de opleiding het volgende onderwijs aan:  

web-enhanced onderwijs web-centered onderwijs volledig 

online 

onderwijs 

Werk- en hoorcolleges Beperkt (2 x) aanwezigheid: voor 

introductie en feedback 

X 

Samenwerkingsopdrachten in 

college 

Kennisclips ter input voor colleges   

Werken aan opdrachten met 

(peer)feedback in Moodle 

Werken aan opdrachten in (online) 

leerteams 

 

Bouwen aan 

(online)vakdidactiekdossier in 

Moodle 

Bouwen aan (online) 

vakdidactiekdossier in Moodle 

 

 

Literatuur,  

software 

en  

overig 

materiaal 

 

 

Studiematerialen 

. Bonset, H., Boer, M. de, Ekens, T., Nederlands in de onderbouw. Een 

praktische didactiek. Coutinho, 2015 

. Geerts en Van Kralingen, Handboek voor leraren. Bussum 2011: 

Coutinho 

. Examenprogramma slo: 

http://leerplaninbeeld.slo.nl/examenprogrammas/examenprogramma-

nederlands-hv.pdf/ 

. http://www.slo.nl/downloads/2012/handreiking-schoolexamen-

nederlands-vmbo.pdf/ 

. kwalificatiedossier mbo: 

. http://kwalificaties.s-bb.nl/ 

. Referentiekader:  

. http://nederlands.slo.nl/themas/referentiekader  

Artikelen – worden aangeboden in de colleges.  

 Toets . Formatief: in Moodle (de student beschrijft zijn vakdidactische 

ontwikkeling) 

. Summatief: mondeling: de student toont zijn vakdidactische 

ontwikkeling aan in een inhoudelijk gesprek met een assessor.  

Bij web-enhanced onderwijs en web-centered onderwijs kan/zal het 

gesprek met meerdere studenten en de assessor gevoerd worden.  

Toelichting: de leerroute vakdidactiek volgt de student als web-enhanced onderwijs of web-

centered onderwijs. Volledig online behoort niet tot de mogelijkheden omdat samenwerking + 

(peer)feedback onmisbaar zijn bij het toewerken naar de leeruitkomsten vakdidactiek. De 

student die de leeruitkomsten al beheerst krijgt de gelegenheid ze aan te tonen. 

 

http://leerplaninbeeld.slo.nl/examenprogrammas/examenprogramma-nederlands-hv.pdf/
http://leerplaninbeeld.slo.nl/examenprogrammas/examenprogramma-nederlands-hv.pdf/
http://www.slo.nl/downloads/2012/handreiking-schoolexamen-nederlands-vmbo.pdf/
http://www.slo.nl/downloads/2012/handreiking-schoolexamen-nederlands-vmbo.pdf/
http://kwalificaties.s-bb.nl/
http://nederlands.slo.nl/themas/referentiekader
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5b.2 Taalbeschouwing 

Code EvL EvL-1 Oriëntatie – Taalbeschouwing  

Code 

(deel) 

tentamen 

Naam (deel)tentamen 1: Inleiding taalbeschouwing 

o
n

d
e

rw
ijs

a
a

n
b

o
d

 

Bij dit deeltentamen biedt de opleiding het volgende onderwijs aan:  
 

web-enhanced 

onderwijs  

web-centered 

onderwijs 

volledig online onderwijs 

zonder tempo-

differentiatie 

met tempo-

differentiatie 

De wekelijkse 

bijeenkomsten 

+ online 

kennisclips ter 

voorbereiding  

 

Werkcolleges,  

samenwerkend 

leren 

De student is 

aanwezig bij:  

. colleges 1 + 2 

. formatieve 

toets  

. summatieve 

toets. 

 

De student 

maakt zich de 

stof eigen in 

online leerteam 

m.b.v. 

kennisclips. 

 

De student 

studeert 

zelfstandig, 

heeft de 

beschikking 

over online 

materialen, 

inclusief de  

formatieve 

toets. 

Hij volgt het 

tempo van de 

web-centered 

groep, kan 

naar keuze 

aansluiten. 

De student verwerft 

de leerstof of heeft 

deze zelfstandig 

verworven. Hij maakt 

de formatieve toets 

op een moment naar 

keuze,  

formatieve 

toets + 

summatieve 

toets op 

vastgestelde 

tijdstippen 

formatieve toets 

+ summatieve 

toets op 

vastgestelde 

tijdstippen 

formatieve toets online.  

summatieve toets naar keuze  

 

Literatuur,  

software en  

overig materiaal 

 

 

Studiematerialen 

. Baker, A., Don, J., Hengeveld, K (2016). Taal en taalwetenschap. 

Wiley-Blackwell. 

. Kennisclips 

. Formatieve vragen/toets 

 toets Tentamen 
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5b.3 Fictie 

Code EvL EvL-1 Oriëntatie – Fictieanalyse 

Code 

(deel) 

tentamen 

Naam (deel)tentamen 1: Fictieanalyse 

o
n

d
e

rw
ijs

a
a

n
b

o
d

 

Bij dit deeltentamen biedt de opleiding het volgende onderwijs aan:  

 

web-enhanced 

onderwijs  

web-centered 

onderwijs 

volledig online onderwijs 

zonder tempo-

differentiatie 

met tempo-

differentiatie 

De wekelijkse 

bijeenkomsten 

worden door de 

student 

voorbereid door 

online 

kennisclips te 

bekijken.  

 

Tijdens de 

bijeenkomsten 

worden primaire 

en secundaire 

literatuur 

klassikaal of in 

groepen 

besproken. 

 

De student is aanwezig 

bij een aantal 

bijeenkomsten: de 

start van het vak, 

tijdens het formatieve 

toetsmoment en bij de 

voorbereiding van de 

summatieve toets. 

 

De student verwerft 

zelf de leerstof en 

maakt daarbij gebruik 

van online kennisclips. 

 

De student is 

onderdeel van een 

leergroep waarin hij 

met zijn 

medestudenten de 

leerstof bespreekt en 

primaire literatuur 

bespreekt. 

De student 

studeert wekelijks 

thuis aan de hand 

van de 

aangeboden 

materialen.  

 

De formatieve 

toets maakt de 

student op 

hetzelfde moment 

als de overige 

studenten, maar 

doet dit online. 

De student 

verwerft de 

leerstof of heeft 

deze zelfstandig 

verworven. Hij 

maakt de 

formatieve toets 

op een moment 

naar keuze.  

Halverwege de 

onderwijsperiode 

wordt een 

formatieve toets 

afgenomen. De 

EvL wordt 

afgesloten met 

een summatieve 

toets. 

De student is aanwezig 

bij de formatieve toets 

die halverwege de 

onderwijsperiode 

wordt aangeboden. De 

student sluit de EvL af 

met een summatieve 

toets. 

De student maakt de formatieve toets 

online. Hij is aanwezig bij de 

summatieve toets. 
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5b.4 Didactiek- Oriëntatie op lesgeven 

Code EvL EvL Oriëntatie op lesgeven (deelleerlijn didactiek) 

Code  

tentamen 

Integratieve opdracht 

o
n

d
e

rw
ijs

a
a

n
b

o
d

 

Bij deze opdracht biedt de opleiding het volgende onderwijs aan:  

Blended 1 

F2F + online 

ondersteuning 

Blended 2 

Online 

Blended 3 

Individueel +  

Hoor- en werkcolleges 2 lessen 

Week 1: introductie 

Week 6 of 7: deelles geven 

(i.h.k.v. integratieve opdracht) 

Geheel zelfstandig 

Enkele kennisclips als 

input voor colleges  

Formatieve digitale 

kennistoets 

 

 

Leerarrangement in Moodle 

met daarin: 

Beschrijving doelen en inhoud  

Passende opdrachten gericht 

op verwerking 

Formatieve digitale 

kennistoets 

Kennisclips en hulpbronnen  

Zie blend 2 

Werken in kleine 

groepen, tijdens les 

feedback geven en 

ontvangen over 

lesvoorbereiding en 

later over deelles. 

In leerteams, via Moodle 

peerfeedback geven en 

krijgen over lesvoorbereiding 

en eventueel op opname 

deelles 

Zie blend 2 

Lesvoorbereiding met 

gegeven feedback 

tijdens de lessen in 

Moodle uploaden 

Werken aan lesvoorbereiding 

met (peer)feedback in Moodle 

Werken aan 

lesvoorbereiding met 

peerfeedback 

Opname deelles  in 

Moodle 
 

Literatuur,  

software 

en  

overig 

materiaal 

 

 

Studiematerialen 

. Geerts, W. & van Kralingen, R. (2016). Handboek voor leraren. Bussum: Uitgeverij 

Coutinho. ISBN: 9789046904176  

. Hattie, J. (2016). Leren zichtbaar maken. Beknopte uitgave. Vijfde druk. Uitgeverij 

Bazalt. ISBN: 978-94-6118-203-6.  

. MBO Raad (2015). Het kwalificatiedossier van de docent mbo. (online te vinden) 

. Slooter, M. (2017). De zes rollen van de leraar. Handboek voor effectief lesgeven. 

Amersfoort: CPS. 

toets Een lesvoorbereiding en (opname) deelles 
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Bijlage 6. Methoden ter legitimatie van leeruitkomsten 

 

6.1 Voorbeeld toetsmatrijs – Fictie 

Cursuscode NEDHLB01X- essay 

Aantal 

studiepunten 

5 

KB + C 

 

Welke leerdoelen ga je toetsen  

(per domeincompetentie)? 

Toetsvorm Onderdeel 

rubric  

KB 9.1 + 

9.2 

C3 

Leerdoel 1 – De student is op de hoogte van 

ontwikkelingen in de maatschappij en de literatuur 

van 1985 tot heden. 

essay B - Kern 

KB 9.1 + 

10.1 

C3 

Leerdoel 2 – De student heeft inzicht in de literaire 

‘smaak’ van professionele lezers.  

essay B – Kern 

C – Niveau van 

communiceren 

KB 3.4 + 

6.1 + 

10.1 + 

10.2 

C3 

Leerdoel 3 – De student kan zijn visie op het 

hedendaagse literaire landschap verwoorden, 

waarbij hij recht doet aan de behandelde stof en de 

besproken literaire werken. 

essay A – Inleiding 

B – Kern 

C – Niveau van 

communiceren 

D - Slot 

KB 9.1 + 

9.2 

C3 

Leerdoel 4 – De student kent de zeven 

beoordelingscriteria en kan deze toepassen. 

essay C – Niveau van 

communiceren 

KB 6.1 + 

6.2 

C3 

Leerdoel 5 – De student kan op beschouwende 

manier een probleemstelling verwoorden. 

essay E - 

Taalvaardigheid 

Aantal punten maximaal 30 punten 

Cesuur/beslissing 

voldoende 

10 punten + cijferberekening 

Opgesteld door Marlies Le Grand en Martine Wijngaarden 

Cursushouder Marlies Le Grand 

Datum vaststelling Mei 2015 

Bron Molkenboer, H. (2015). Toetsen volgens de toetscyclus, BTB. 
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6.2. Voorbeeld rubric 

 Onvoldoende  

 

Voldoende Goed Uitmuntend 

A
: 

In
le

id
i

n
g

  

  

(0) Bevat geen 

aandachtstrekker en/of 

probleem- /vraagstelling, 

dan wel aandachtstrekker 

of probleem-

/vraagstelling is niet 

helder geformuleerd. 

(1) De inleiding 

motiveert tot verder 

lezen, leidt het 

onderwerp in en bevat 

de gestelde vraag.  

(2) De inleiding 

motiveert tot verder 

lezen, leidt het 

onderwerp in en de 

vraagstelling is helder 

geformuleerd.  

(3) …het is scherp 

geformuleerd en 

uitnodigend 

geschreven. 

B
: 

K
e

rn
: 

v
is

ie
s 

(e
ig

e
n

 e
n

 v
a

n
 

a
n

d
e

re
n

),
 g

e
le

ze
n

 w
e

rk
e

n
, 

b
e

o
o

rd
e

li
n

g
sc

ri
te

ri
a

, 

th
e

o
ri

e
 e

n
 a

rt
ik

e
le

n
. 

 

 

 

(0) De kern bevat minder 

dan drie meningen van 

anderen die relevant zijn 

en/ of de gebruikte visies 

hebben geen betrekking 

op het onderwerp.  

(1) De kern bevat 

minstens drie relevante 

meningen van anderen 

die betrekking hebben 

op het onderwerp. 

(2) Alle meningen van 

anderen hebben 

betrekking op het 

onderwerp en zijn 

relevant.  

(3) … en hebben 

scherp betrekking op 

het onderwerp.  

(0) Eigen visie ontbreekt 

of is weinig zichtbaar.  

(2) Eigen visie is 

zichtbaar en maakt 

gebruik van de theorie, 

de gelezen werken en 

overige documenten.  

(4) De eigen visie is 

goed onderbouwd op 

basis van de theorie, de 

gelezen werken en 

overige documenten.  

(6) … en is scherp 

neergezet en helder 

verwoord.  

(0) De relatie tussen de 

meningen, de gelezen 

werken, de 

beoordelingscriteria, 

theorie en 

maatschappelijke 

ontwikkelingen ontbreekt 

of mist relevantie.  

(2) De relatie tussen de 

verschillende meningen, 

minimaal drie gelezen 

werken, de 

beoordelingscriteria, 

theorie en 

maatschappelijke 

ontwikkelingen is 

summier gelegd. 

(4) De relatie tussen de 

verschillende visies, de 

gelezen werken, de 

beoordelingscriteria, 

theorie en 

maatschappelijke 

ontwikkelingen is helder 

gelegd.  

(6) … en heeft een 

duidelijke verbinding 

met de in de inleiding 

gestelde vraag. 

C
: 

N
iv

e
a

u
 v

a
n

 c
o

m
m

u
n

ic
e

re
n

 

o
v

e
r 

li
te

ra
tu

u
r 

(o
p

 b
a

si
s 

v
a

n
 d

e
 

th
e

o
ri

e
 v

a
n

 T
. 

W
it

te
) 

(0) Niveau 2: herkennend 

De student kan zijn 

persoonlijke mening 

formuleren en 

voorbeelden geven van 

verhaalfragmenten, die 

spannend, saai of ‘stom’ 

zijn.  

(2) Niveau 3: 

reflecterend 

De student gebruikt bij 

de beoordeling 

verschillende 

waardeoordelen, 

invalshoeken (zichzelf, 

de werkelijkheid, de 

opbouw en het 

taalgebruik) en licht 

deze toe.  

(4) Niveau 4: 

interpreterend. 

De student evalueert de 

structuur met het oog 

op functionaliteit ervan.  

(6) Niveau 5: 

letterkundig. 

De student is zich 

ervan bewust dat 

hijzelf als lezer de 

interpretatie kleurt, 

objectiveert; maakt 

dus onderscheid 

tussen eigen visie en 

visies van anderen, 



 

58 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

theorie, beoordelings-

criteria. enzovoort. 

D
: 

S
lo

t 
 

   

(0) Het slot slaat wel terug 

op de inleiding, maar 

bevat geen samenvatting 

en/of uitsmijter. Het slot 

komt niet terug op de 

eigen visie van de 

schrijver. 

(1) Het slot bevat de 

vraagstelling, een 

samenvatting en een 

uitsmijter. De mening 

van de schrijver is 

summier verwoord. 

(2) Het slot is goed 

verwoord, sluit af met 

een heldere 

samenvatting en een 

uitsmijter. Ook is de 

mening van de schrijver 

helder verwoord. 

(3) Het slot is scherp 

en krachtig, met 

samenvatting en 

pakkende uitsmijter. 

De visie van de 

schrijver is helder en 

uitdagend ge-

formuleerd en nodigt 

uit tot nadenken.  

E
: 

T
a

a
lv

a
a

rd
ig

h
e

id
 

 

(0) Formuleringen, 

spelling en verzorging zijn 

niet of beperkt op C1-

niveau/4F.  

(1) Formuleren, spelling 

en verzorging zijn op 

C1-niveau/4F. 

(2) Formuleren, spelling 

en verzorging zijn op 

C1-niveau/4F en de taal 

is flexibel en 

doeltreffend gebruikt.  

(3) … en er is in een 

zelfverzekerde 

persoonlijke stijl 

geschreven, die 

aangepast is aan het 

beoogde publiek. 

Beoordelingsmodel – Essay Hedendaagse literatuur beoordelen 2016-2017 

Een voldoende bij 10 punten of meer.  Bonus van 2 punten als alle APA-vermeldingen correct zijn, mits 10 

punten of meer zijn behaald.  

Van Berkel, H., Bax, A., & Joosten-ten Brinke, D. (redactie) (2014). Toetsen in het hoger onderwijs. Houten: Bohn 

Stafleu van Loghum 
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Bijlage 7 Onderwijs- en examenregeling (OER) 

 

Voor het volledige document verwijzen we naar De Hogeschoolgids editie 2017-2018 

Instituut voor lerarenopleidingen, lerarenopleidingen VO/BVE Tweedegraads (lero): 

https://goo.gl/SRXib2 

 

In het kader van deze aanvraag experiment flexibiliseren deeltijd  cluster talen doen we de 

volgende aanpassingen. 

 

Algemene bepalingen 

Bij de algemene bepalingen van de Hogeschoolgids worden in artikel 1.2 de volgende 

begrippen ten behoeve van de pilot flexibiliseren leeruitkomsten toegevoegd.  

  

Eenheid van leeruitkomsten:  Eenheid binnen de opleiding waarbinnen een of meer 

leeruitkomsten moeten worden verwezenlijkt.  

 

Leeruitkomst:   beschrijving van inhoud en niveau van kennis, inzicht en 

vaardigheden die zijn vereist om een bepaald aantal 

studiepunten te behalen.  

 

Onderwijsovereenkomst:   Document waarin de rechten en plichten van student 

en de hogeschool jegens elkaar zijn vastgelegd met 

betrekking tot het de leeractiviteiten en begeleiding 

van de student en dat door partijen is ondertekend.    

 

Validering:                 Waardering door de opleiding van eerdere leeropbrengsten. 

   

Eenheid van leeruitkomsten:  Eenheid binnen de opleiding waarbinnen één of meer 

leeruitkomsten moeten worden verwezenlijkt. 

 

Individueel leercontract Document waarin de rechten en plichten van de student en de 

hogeschool jegens elkaar zijn vastgelegd met betrekking tot de 

leeractiviteiten en begeleiding van de student en dat door 

beide partijen is ondertekend. 

 

Instroom-assessment Beoordeling van het competentieniveau van een professional 

teneinde zijn/haar startniveau te kunnen bepalen en/of 

hem/haar een aantal studiepunten toe te kennen. 

 

 

 

https://goo.gl/SRXib2
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Leerwegonafhankelijkheid De mogelijkheid om een toets af te leggen op basis van elders 

opgedane kennis en ervaring. Onderwijs dat op verschillende 

manieren kan plaatsvinden, vanuit een blend van 

contactonderwijs, online leren en werkplekleren. Weg er naar 

toe kan verschillen.  

 

Hoofdstuk 6 Studieopbouw en ondersteunende faciliteiten  

In hoofdstuk 6  Studieopbouw en ondersteunende faciliteiten van de Hogeschoolgids 

wordt in artikel 6.8 lid 10 ten behoeve van de pilot flexibiliseren leeruitkomsten 

aangevuld met;  

 

Aan iedere student die deelneemt aan de pilot flexibiliseren leeruitkomsten wordt, conform 

artikel 7.8b WHW, aan het einde van diens tweede jaar van inschrijving voor de 

propedeutische fase  schriftelijk advies uitgebracht over de voortzetting van zijn of haar 

studie. 

 

Hoofdstuk 9 Onderwijs- en examenregeling: het instellingsspecifieke gedeelte. 

  

In hoofdstuk 9 van de Onderwijs- en examenregeling (het Instellingsgedeelte) worden 

de volgende wijzigingen en aanvullingen opgenomen.  

  

Artikel 9.1.1  Reikwijdte  

1. Dit algemeen deel van de OER heeft betrekking op de deeltijdse 

vorm van de bacheloropleidingen waarmee Hogeschool Rotterdam 

deelneemt aan het Experiment leeruitkomsten, dat loopt van 1 juli 2016 tot 

en met 30 juni 2022.  

- IvL met de Lerarenopleiding Technisch Beroepsonderwijs en Ad 

ondersteuner Technisch Beroepsonderwijs en lerarenopleiding Duits, 

Engels, Frans en Nederlands. 

- ISO met de opleiding Social Work  

- IvG met de HBO-V 

Naast dit algemeen deel maakt het opleidingsspecifieke deel (hoofdstuk 10 van de 

hogeschoolgids) deel uit van de OER.  Het opleidingsspecifieke deel bevat voor de 

desbetreffende opleiding een nadere invulling en uitwerking van dit algemeen 

deel.  
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Artikel 9.1.2  Bijzonder karakter van de opleidingen  

De deeltijdse vorm van de opleidingen hebben een experimenteel karakter, 

dat zich uit in de volgende kenmerken:  

a. het werken met eenheden van leeruitkomsten;  

b. de wijze waarop de leeruitkomsten worden gerealiseerd wordt 

afgestemd op de individuele student of groepen studenten;  

c. een leerwegonafhankelijke toetsing.   

 

Artikel 9.1.3 Intake-assessment  

1. Na aanmelding voor de opleiding neemt de aankomend student 

deel aan een intakeassessment om per eenheid van leeruitkomsten te 

inventariseren welke eerdere leeropbrengsten voor validering of het 

verlenen van vrijstellingen aan de examencommissie kunnen worden 

voorgelegd.  

2. De instituutsdirecteur stelt procedurele regels vast met betrekking 

tot het intake-assessment.  

  

Artikel 9.1.4 Validering eerdere leeropbrengsten   

1. Na inschrijving voor de opleiding valideert de examencommissie op 

basis van het (digitaal) portfolio van de student eerdere leeropbrengsten 

als binnen een eenheid van leeruitkomsten gerealiseerde leeruitkomsten, 

indien de student aantoont dat hij eerdere leeropbrengsten heeft 

verwezenlijkt.  

2. De eerdere leeropbrengsten moeten op het moment van de 

valideringsbeslissing van de examencommissie actueel zijn, hetgeen in de 

regel betekent dat zij niet meer dan vijf jaar oud zijn.  

3. Het eindexamen kan niet worden behaald enkel op grond van 

validering (en of het verlenen van vrijstellingen). De student zal minimaal 

een eenheid van leeruitkomsten waar een afstudeerproduct deel vanuit 

maakt, moeten realiseren door het deelnemen aan toetsen.   

4. Resultaat van validering per eenheid van leeruitkomsten kan zijn:  

a. een beoordeling in de vorm van punten op de schaal van 10-

100 of de kwalificatie ‘voldoende’, omdat is aangetoond dat alle 

leeruitkomsten van de eenheid zijn gerealiseerd en toekenning 

van de aan de eenheid verbonden studiepunten  

b. dat de student nog met succes een of meerdere 

(deel)toetsen moet afleggen, voordat voor het behalen van de 

eenheid een eindcijfer of een eindoordeel ‘voldoende’ kan 

worden toegekend.  
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5. De examencommissies stellen regels vast met betrekking tot de 

uitvoering van hun valideringsbevoegdheid en de termijnen die zij daarbij 

hanteren. De regels worden gepubliceerd op HINT. 

6. Uiterlijk 10 werkdagen na validering van de leeruitkomsten van een 

gehele eenheid van leeruitkomsten wordt de student via het 

studievolgsysteem op de hoogte gesteld  

.   

Artikel 9.1.5  Onderwijsovereenkomst  

1. Op basis van het intake-assessment, de validering door de 

examencommissie wordt door de opleiding een onderwijsovereenkomst 

opgesteld, waarbij partij zijn de instituutsdirecteur namens de opleiding en 

de student en waarin in elk geval worden opgenomen:  

a. de duur van de overeenkomst;  

b. gevalideerde eerdere leeropbrengsten   

c. de door de student te verwezenlijken leeractiviteiten aan de hand van 

eenheden van leeruitkomsten;  

d. de vorm van de aan elk van de eenheid van leeruitkomsten verbonden 

(deel)toetsen;   

e. specifieke begeleiding van de student gedurende de looptijd van de 

overeenkomst;  

f. het inzetten van de praktijkomgeving bij de leeractiviteiten van de 

student en de begeleiding daarbij;  

g. indien aan het eind van het eerste studiejaar een bindend studieadvies 

wordt gegeven, de minimum studienorm die voor de student geldt;  

h. afspraken over (het moment van) tussentijdse bijstellingen en/of 

actualisering van de onderwijsovereenkomst.   

2. Tussentijdse wijzigingen en/of actualisering van de onderwijsovereenkomst 

worden in een bijlage bij de overeenkomst opgenomen.   

3. De student moet met de in de onderwijsovereenkomst beschreven 

leeractiviteiten kunnen voldoen aan de BSA norm die voor de 

deeltijdopleidingen dezelfde norm heeft als in de  

voltijd maar voor de opleidingen die deelnemen aan de pilot flexibiliseren 

leeruitkomsten wordt gegeven aan het einde van het tweede jaar van 

inschrijving.   

  

Artikel 9.1.6 Zorgplicht hogeschool  

1. De student wordt bij inschrijving geïnformeerd over deelname aan 

het experiment en wat het concept leeruitkomst inhoudt.     

2. In geval de minister het Experiment Leeruitkomsten beëindigt, 

treedt de hogeschool met de student in overleg en draagt er zorg voor dat 
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de student de opleiding door het volgen van traditioneel deeltijdonderwijs 

of door inschrijving bij een andere vorm van de opleiding kan afronden.  

Artikel. 9.2.5  aanbieding onderwijs   

artikel 9.2 is niet van toepassing op de deeltijd opleidingen die deelnemen 

aan de pilot flexibilisering leeruitkomsten.    

Artikel 9.3.12 Algemene bepalingen met betrekking tot Tentamens en Examens  

 De deeltijdopleidingen die deelnemen aan de pilot flexibiliseren leeruitkomsten 

mogen in het kader van de pilot afwijken van de bovengenoemde bepalingen. Het 

gaat hierbij om de opleidingen Bedrijfseconomie, Bedrijfskunde MER,  Business IT & 

Management,   Commerciële economie en Human Resource Management.  (RBS) en 

de lerarenopleiding Technische Beroepen (IvL). De instelling omschrijft zelf in 

hoofdstuk 10 hoe vaak en wanneer de toetsen worden aangeboden.      

 

Artikel 9.8.2   Procedure getuigschriften              

De overeenkomst geldt voor de duur van het gehele traject/ de volledige opleiding 

en zal ontbonden worden als: 

1. De student een negatief bindend studieadvies wordt gegeven zoals bedoeld 

in artikel 1.4  

2. Als student zich niet meer inschrijft als deeltijdstudent aan de opleiding. 

3. Als de student de opleiding volledig afrondt zoals bedoeld in artikel 9.8.2  

 

Artikel 1.4. bijlage Regelement Studie-Advies en afwijzing  

 Bij De deeltijdopleidingen die deelnemen aan de pilot flexibiliseren leeruitkomsten 

wordt de BSA met de zelfde norm als in de voltijd in het tweede jaar van inschrijving 

gegeven.  Het gaat hierbij om de opleidingen, Bedrijfseconomie, Bedrijfskunde MER,  

Business IT & Management,   Commerciële economie en Human Resource 

Management.  (RBS) en lerarenopleiding Technische Beroepen en de 

lerarenopleiding Duits, Engels, Frans en Nederlands (IvL), HBO-V  (IvG) en de 

opleiding Social Work.  

 

Hoofdstuk 10 Onderwijs en Examenregeling: het opleidingsspecifieke gedeelte  

 

Artikel 10.1 Algemeen geldende bepalingen binnen het instituut wordt aangevuld met:  

Ivl neemt met een deel van haar deeltijdbacheloropleidingen aan het Experiment 

leeruitkomsten. Dit experiment duurt van 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2022. 

Doel van het experiment is te onderzoeken of een andere inrichting van deeltijdse en 

duale vormen van bacheloropleidingen, Ad-programma’s en masteropleidingen leidt 

tot een grotere deelname van studenten en het verlenen van meer wettelijke graden. 

De andere inrichting van de opleidingen bestaat eruit dat geen sprake hoeft te zijn 

van een samenhangend geheel van onderwijseenheden als bedoeld in artikel 7.3 van 

de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). In plaats 

daarvan is sprake van een samenhangend geheel van eenheden van leeruitkomsten. 
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Dit betekent dat opleidingstrajecten kunnen worden ingericht en afgestemd op de 

uitgangspositie, werksituatie, kenmerken en behoeften van individuele studenten of 

groepen van studenten. 

De op het experiment flexibele deeltijd gerichte artikelen in de OER zijn alleen van 

toepassing op cohort 2018-2019 van de deeltijdlerarenopleidingen TBO Engels, 

Frans, Duits en Nederlands.  

 

10.1.2.b De bewaking van studievoortgang en de individuele begeleiding, wordt aangevuld met: 

Experiment flexibilisering deeltijd 

Studenten die deelnemen aan het experiment flexibiliseren deeltijd worden begeleid 

door een studieloopbaancoach, die  

. de student adviseert bij de inrichting van zijn individuele leerroute,  

. de resultaten ervan vastlegt in de onderwijsovereenkomst;  

. de student adviseert bij de keuzes van leerwegonafhankelijke toetsing; inclusief 

de keuzes ten behoeve van de validering van eerder behaalde leeruitkomsten; 

. de studievoortgang van de student bewaakt en eventuele wijzigingen in de 

onderwijsovereenkomst van de student opneemt in Osiris. 

 

10.1.3.b. Tentaminering van cursussen, wordt aangevuld met: 

      Specifiek voor studenten die deelnemen aan het experiment flexibiliseren dat: 

 elke eenheid van leeruitkomsten wordt afgesloten met  één of meerdere 

leerwegonafhankelijke toetsen. Na het behalen van deze eenheid ontvangt de 

student de daaraan gekoppelde studiepunten. Het overzicht met eenheden van 

leeruitkomsten en de daaraan gekoppelde  leerwegonafhankelijke toetsen is 

opgenomen in de onderwijsovereenkomst van de student. 

 zij bij aanvang van de studie via een startassessment leeruitkomsten kunnen 

aantonen of laten valideren. De examencommissie stelt gevalideerde leeruitkomsten 

vast. 

 zij zich twee keer per jaar kunnen inschrijven om een complete Eenheid van 

Leeruitkomsten te bewijzen   

 leeruitkomsten leerstofonafhankelijk kunnen aantonen; de examinator beslist of 

leeruitkomsten voldoende zijn aangetoond 

 de opleiding met goed gevolg is afgerond indien de leeruitkomsten van alle EvL’s 

opgenomen in de onderwijsovereenkomst van de student zijn aangetoond/bewezen. 

 

Artikel 10.2.2a en b van Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve worden aangevuld met: 
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Tabel met eenheden van leeruitkomsten Duits, Nederlands, Frans en Engels 

Eenheden van leeruitkomsten  EC Niveau 

Oriëntatie-Vak 30 NLQF 5 

Oriëntatie-Beroep 30 NLQF 5 

Verdieping-Vak  30 NLQF 6 

Verdieping-Beroep 30 NLQF 6 

Visie-Vak 30 NLQF 6 

Visie-Beroep 30 NLQF 6 

Profileren  30 NLQF 6 

Professional vo, mbo  30 NLQF 6 

 

Tabel Eenheden van Leren van leeruitkomsten – lero Nederlands 

Oriëntatie-Vak 30 EC  NLQF 5 

Fictie  

15 EC 

 

 

Je analyseert en evalueert proza en poëzie aan de hand van  gangbare 

letterkundige begrippen. Je stelt aan de hand van  proza- of poëzieanalyse 

gefundeerd vragen en doet  gefundeerd uitspraken over betekenis en 

kwaliteit van  fictionele teksten. 

Je leest een repertoire aan fictionele teksten en stelt aan  de hand van 

recensies en naslagwerken gefundeerd vragen  en doet gefundeerd 

uitspraken over betekenis en kwaliteit 

van deze fictionele teksten voor de doelgroepen: 

Tot veertien jaar. 

Adolescenten tot volwassenen met lezerskenmerken  niveau 4 volgens 

Witte (2008). 

Je schat fictionele teksten globaal in op de niveaus van  Lezen voor de Lijst 

(Witte, 2008). 

Taalvaar 

digheid  

5 EC 

 

 

Je beheerst de verschillende vaardigheden op niveau 3F (referentiekader 

Taal).  

Je hebt kennis en begrip van de theorieën over  leesvaardigheid, 

schrijfvaardigheid, luister- en kijkvaardigheid, mondelinge taalvaardigheid 

en presenteren en documenteren. Je hebt kennis over  het proces van 

leren lezen, schrijven, luisteren, kijken en  spreken. Je bezit kennis en 

begrip over de betrouwbaarheid  

van bronnen. 

Taal 

Beschouwing 

10 EC 

 

 

Je benoemt de belangrijkste kernbegrippen van de  deelgebieden van 

taalwetenschap, te weten: semantiek,  pragmatiek, sociolinguïstiek en 

eerstetaalverwerving. Je  brengt deze met elkaar in verband en voorziet 

deze van passende voorbeelden. Je beschrijft globaal de inhoud van  alle 

deelgebieden van taalwetenschap, te weten: fonetiek en fonologie, 

morfologie, syntaxis, semantiek, pragmatiek,  sociolinguïstiek en 

taalverwerving. Je beheerst het  
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redekundig en taalkundig ontleden van enkelvoudige  zinnen volgens de 

traditionele schoolgrammatica. Je kunt  foutloos spellen volgens de 

leidraad behorende bij de  

Woordenlijst Nederlandse Taal en kunt spelfouten op basis  daarvan 

analyseren. 

 

Oriëntatie-Beroep    30 EC     NLQF 5 

Pedagogiek  

Oriëntatie op 

de doelgroep 

5 EC  

Je kunt de belangrijke (theoretische) inzichten over het  verloop van de 

ontwikkeling in de adolescentiefase  verwoorden.  

Je laat zien dat je je georiënteerd hebt op de verschillende  

achtergronden van leerlingen (sociaal, maatschappelijk,  cultureel)en 

kunt deze verschillen in grote lijnen benoemen. 

Didactiek 

Oriëntatie op 

lesgeven  

5 EC 

 

Je kunt benoemen welke kenmerken een goede docent heeft. Je kunt 

beschrijven hoe het Nederlandse onderwijs is  ingericht en een heldere 

schets geven van het tweedegraads 

gebied. 

Je kunt de verschillende fasen van een les beschrijven en  benoemen 

wanneer een les effectief is. 

Je kunt een gedegen lesvoorbereiding ontwerpen die voor  een 

buitenstaander duidelijk maakt wat je wilt bereiken met  de les en hoe je 

dat gaat doen. 

Je kunt een deel van een les (in een begeleide context)  uitvoeren waarbij 

de lesvoorbereiding leidend is. Je beschikt over digitale 

basisvaardigheden waardoor je ICT-toepassingen effectief kunt inzetten 

in lessituaties.  

 

Stage 

10EC 

Beroepshouding 

Je kunt onderzoeken of het beroep van docent bij je past,  kunt 

reflecteren op je eigen handelen en werkt aan een  professionele 

beroepshouding.  

Praktijk 

Je kunt lesvoorbereidingen maken die duidelijk maken wat je wilt 

bereiken met de les en hoe je dat gaat doen, en die handzaam zijn voor 

gebruik in de praktijk. 

Je kunt in de praktijk delen van lessen uitvoeren waarbij de  

lesvoorbereiding leidend is. Hierbij maak je regelmatig  gebruik van 

digitale leermiddelen. 

Je onderhoudt een positieve pedagogische relatie met alle leerlingen in 

de klas en laat zien affiniteit te hebben met deze doelgroep. Je hebt zicht 

op de school als organisatie en op de  

verantwoordelijkheden en rollen van een docent in een team.  
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Vakdidactiek 

10 EC 

 

 

 

 

Je relateert de inhoud en de functie van de eindtermen en 

beheersingsniveaus (kerndoelen, referentiekader,  kwalificatiedossier) 

aan de leerstof Nederlands voor vo en  

mbo. Je geeft aan op welke manier vakdidactische  uitgangspunten, 

toonaangevende vakliteratuur en  beroepsverenigingen van belang zijn 

voor het (school)vak  Nederlands in vo en mbo. Je noemt voorbeelden 

van het ‘geïntegreerd aanbieden van  vaardigheden’ en van de 

didactische aanpak van grammatica,  spelling en fictie in enkele 

gangbare methodes Nederlands voor vo en mbo. Je benoemt 

verschillende soorten toetsvormen die passend  

zijn voor het aanbieden van de communicatieve  vaardigheden, 

grammatica, spelling en fictie.  

 

Verdieping-Vak  30 NLQF 6 

Fictie 

10 |EC 

 

Je analyseert en evalueert proza en poëzie aan de hand van  gangbare 

letterkundige begrippen. Je stelt aan de hand van  proza- of 

poëzieanalyse gefundeerd vragen en doet  gefundeerd uitspraken over 

betekenis en kwaliteit van  fictionele teksten. 

Je leest een repertoire aan fictionele teksten, plaatst deze  in de 

historische context en stelt aan de hand van recensies  en naslagwerken 

gefundeerd vragen en doet gefundeerd  

uitspraken over betekenis en kwaliteit van deze fictionele  teksten voor 

de doelgroepen: 

Adolescenten met lezerskenmerken niveau 1 t/m 3+  volgens Witte 

(2008). 

Volwassen met lezerskenmerken niveau 4 en 5 volgens Witte (2008). 

Je schat fictionele teksten gefundeerd in op de niveaus van  Lezen voor 

de Lijst (Witte, 2008). 

 

Taal 

vaardigheid  

5 EC 

 

 

 

Je beheerst de verschillende vaardigheden op niveau 4F (referentiekader 

Taal).  

Je reproduceert en analyseert tekstsoorten en  

tekstvormen (zowel schriftelijk als audio/visueel of mondeling) en hun 

typerende kenmerken voor opleiding en beroep.  communiceert 

doelgericht en aangepast aan situatie en  

publiek.  Je reproduceert en analyseert de kennis over de  

geschiktheid en betrouwbaarheid van bronnen en weet de informatie in 

een tekst te beoordelen op waarde voor jezelf en anderen.  

Taal 

beschouwing 

5 EC 

 

Je benoemt de belangrijkste kernbegrippen van de  deelgebieden van 

taalwetenschap, te weten: morfologie,  syntaxis, fonetiek en fonologie, 

tweedetaalverwerving,  taalvariatie en -verandering, brengt deze met 

elkaar in  verband en voorziet deze van passende voorbeelden.  
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Je beheerst het redekundig ontleden van enkelvoudige zinnen volgens 

de semantisch georiënteerde grammatica. 

Je beheerst het redekundig en taalkundig ontleden van samengestelde 

zinnen volgens de traditionele schoolgrammatica. 

Vakdidactiek  

10 EC 

 

 

 

Je voert lessen uit in vo en mbo binnen de kaders van  eindtermen en 

beheersingsniveaus (kerndoelen,  referentiekader, kwalificatiedossier) 

en je differentieert  naar niveau en interesses van de doelgroep.  Je 

didactische aanpak is theoretisch verantwoord.  

Je toetst en analyseert of en hoe de leerdoelen  gerealiseerd worden in 

de eigen 

onderwijspraktijk. Je stelt op basis van deze analyse je onderwijs bij. 

Je bent op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het  vakgebied 

Nederlands en je laat je onderwijs met de tijd  meegaan. 

 

 

Verdieping-Beroep 30 NLQF 6 

Pedagogiek 

Werken met 

 een groep 

10 EC 

 

 

Je begeleidt leerlingen op een constructieve wijze bij hun  persoonlijke, 

sociale en cognitieve ontwikkeling.  

Je kunt de uitgangspunten van inclusieve pedagogiek  benoemen en ook 

manieren waarop je deze uitgangspunten vorm kunt geven in je eigen 

onderwijspraktijk. 

Je hebt manieren om de groepsdynamiek in de klas te  beïnvloeden.  

Je hanteert een hierbij passende wijze van  klassenmanagement.  

Je kunt de groepsdynamiek van de klas beschrijven aan  de hand van 

gangbare theorieën.  

Didactiek  

Effectief en 

activerend 

lesgeven 

5 EC 

In de lesvoorbereiding maak je een duidelijke en zichtbare  keuze voor 

een passend didactisch werkmodel en kun je  deze keuze 

verantwoorden; zijn de lesdoelen gericht op het  (nieuwe) gedrag dat 

leerlingen moeten gaan vertonen en  bevatten de lesdoelen een 

verwijzing naar specifieke inhoud; is de tijdplanning realistisch. 

Tijdens de les zijn jouw activiteiten en de leeractiviteiten van  de 

leerlingen (vooral) gericht op het behalen van de doelen.  Om de doelen 

te bereiken pas je geregeld activerende  

werkvormen toe en werkvormen gericht op samenwerkend  leren; 

hanteer je het digitale schoolbord effectief en zet waar relevant digitale 

leermiddelen (die bij de methode horen) in;  maak je tijdens de les 

(andere) keuzes waardoor je binnen de beschikbare tijd je les kunt 

afronden (time management). Je  past principes van inclusieve didactiek 

toe tijdens de les.  

Didactiek  

Praktijk 

Onderzoek 

Je kunt een praktijkonderzoek voorbereiden, uitvoeren en evalueren.  Je 

kunt de vraagstukken en thema’s die momenteel spelen in  het 

onderwijs (en het tweedegraadsgebied) beschrijven en  duiden. Je neemt 
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5 EC 

 

 

een onderzoekende houding aan bij een probleem  of vraagstuk in de 

eigen praktijk, met als doel te komen tot  

verbetering van je eigen praktijk. 

 

Stage- 

Verdieping 

15 EC 

 

 

Beroepshouding 

Je reflecteert regelmatig op je beroepsmatige handelen en  hebt hierbij 

zicht op je eigen persoonlijke gedragspatronen die hieraan ten 

grondslag liggen.  

Praktijk 

Je lessen zijn goed voorbereid, je voert ze doelgericht uit en  je lessen 

zijn activerend en gericht op het behalen van de lesdoelen.  Je kunt een 

prettig leer- en werkklimaat creëren.  

Ordeverstoringen signaleer je in een vroegtijdig stadium en je speelt 

hier adequaat en flexibel op in. Je hebt zicht op de dynamiek in de groep 

en weet je klassenmanagement hierop af te stemmen. 

Je werkt prettig samen met directe collega’s en neemt een actieve 

houding aan als lid van het docententeam. Je hebt zicht op de 

organisatie waarbinnen je werkt en participeert  

waar mogelijk in de schoolorganisatie. Je werkt op een methodische 

wijze aan het vergroten van je kwaliteiten en het groeien op punten die 

beter kunnen,  

waarbij je gebruikmaakt van feedback die je ontvangt van leerlingen en 

collega’s. 

 

 

 

Visie-Vak 30 NLQF 6 

Fictie 

5 EC 

 

Je analyseert en evalueert proza en poëzie aan de hand van  gangbare 

letterkundige begrippen.  

Je stelt aan de hand van proza- of poëzieanalyse gefundeerd  vragen en 

doet gefundeerd uitspraken over betekenis en kwaliteit van fictionele 

teksten. Je leest een repertoire aan fictionele teksten, plaatst deze in de  

historische context en stelt aan de hand van zelf geselecteerde  

recensies, naslagwerken, letterkundige beschouwingen en  

monografieën gefundeerd vragen en doet gefundeerd uitspraken over 

betekenis en kwaliteit van deze fictionele teksten voor de doelgroep 

volwassen met lezerskenmerken  

niveau 5 en 6 volgens Witte (2008). Hierbij neem je relevante sociaal-

maatschappelijke, letterkundige of ethische aspecten in ogenschouw. Je 

schat fictionele teksten gefundeerd in op de niveaus van Lezen voor de 

Lijst (Witte, 2008). 
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Taal 

Vaardigheid 

5 EC  

 

 

Je beheerst de verschillende vaardigheden op niveau 4F (referentiekader 

Taal). Je herkent en analyseert feiten, meningen en 

argumentatiestructuren in complexe teksten, 

produceert complexe teksten (mondeling en schriftelijk) met 

verschillende tekstdoelen en voor een divers publiek. 

Taal 

Beschouwing 

5EC 

 

Je vormt een visie over de rol van de docent met betrekking tot 

taalverandering en taalvariatie zowel binnen de onderwijsinstelling als 

daarbuiten en draagt bij aan het maatschappelijk debat hierover. Je 

vormt aan de hand van de semantisch georiënteerde grammatica, de 

traditionele schoolgrammatica en de leidraad behorende bij de 

Woordenlijst Nederlandse Taal een  

gefundeerde visie op het ‘smalle’ taalbeleid van jouw onderwijsinstelling.  

Je vormt aan de hand van de kernbegrippen van fonologie en fonetiek, 

(tweede)taalverwerving, morfologie en semantiek een gefundeerde visie 

op het ‘brede’ taalbeleid van jouw onderwijsinstelling. 

Vakdidactiek  

14  

EC 

Je ontwikkelt lessen en toetsen voor vo en mbo binnen de kaders van 

eindtermen en beheersingsniveaus (kerndoelen, referentiekader, 

kwalificatiedossier). Je differentieert naar  

niveau, interesses, culturele en maatschappelijke achtergronden van de 

doelgroep en je maakt hierbij gebruik van relevante vakliteratuur. Je 

didactische aanpak is theoretisch verantwoord. 

Dit houdt in dat je kennis en inzichten op het gebied van de doorgaande 

leerlijn van de verschillende vaardigheden, fictie en taalbeschouwing 

evalueert en combineert; de formele  

doelen/kwalificatiedossiers verzamelt en analyseert en onderwijs voor 

de eigen praktijk ontwerpt. Je vormt een visie op onderwijs op basis van 

eigen onderzoek  

in de eigen onderwijspraktijk. 

Landelijke 

kennistoets 

1 EC 

 

 

Visie-Beroep  30 NLQF    6 

Pedagogiek: 

Pedagogisch 

handelen en 

inclusie 

 

 

Je verwoordt en onderbouwt je visie op jouw rol als opvoeder binnen 

het onderwijs  

verwoorden en onderbouwen. Je kunt inclusieve pedagogische 

uitgangspunten in de praktijk vormgeven, zowel tijdens de lessen als 

daarbuiten. 

Je maakt  bij een (ethisch) dilemma in de onderwijspraktijk een 

weloverwogen keuze  waarbij je rekening houdt met je  

voorbeeldfunctie, je eigen normen en waarden en die van een  

ander. 
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Didactiek: 

Passend  

onderwijs  

en  

differentiatie 

 

 

Je hanteert een breed scala aan leer- en onderwijsstrategieën en kunt de 

inzet ervan verantwoorden. Je kunt differentiëren op basis van 

verschillen tussen de leerlingen. 

Je kunt leerlingen actief stimuleren om hun inbreng te geven tijdens de 

les. Je bevordert initiatieven van leerlingen en bent gericht op het 

vergroten van hun verantwoordelijkheid. 

Je kunt, eventueel op basis van gesignaleerde knelpunten in een leerlijn 

of onderwijsaanpak, aantrekkelijke (digitale) leerarrangementen 

ontwerpen. Door jou gemaakte keuzes kun je verantwoorden op basis 

van een samenhangend didactisch concept.  

Je kunt jouw visie op lesgeven, het docentschap en onderwijs 

verwoorden, waarbij je blijk geeft van kennis van de relevante theorieën 

en van actuele ontwikkelingen in het onderwijs  

(Passend Onderwijs) en de samenleving.  

Stage-  

Visie 

 

 

Je kunt je visie op jouw rol als opvoeder concreet vormgeven in en 

buiten je lessen. Je voert goed voorbereide lessen uit waarbij je kunt 

differentiëren en waarbij de leerlingen in  

toenemende mate verantwoordelijkheid krijgen voor hun eigen 

leerproces. Je werkt prettig samen en communiceert effectief met 

collega’s. Je ontwikkelt activiteiten op schoolniveau: je  

bereidt ze voor en voert ze uit. Je maakt op een zorgvuldige wijze 

gebruik van instellingen en  

personen buiten de school voor inrichting van het onderwijs. Je 

communiceert prettig met ouders en omgeving, je draagt hierbij in jouw 

handelen de identiteit en pedagogische waarden 

van de school uit.  

Je kunt in de contacten met ouders jouw professionele opvattingen, 

werkwijze en benadering verantwoorden, indien er om gevraagd wordt. 

Je werkt planmatig aan de  

ontwikkeling van je eigen competenties, maakt dit inzichtelijk en kunt dit 

verantwoorden. 

 

 

Profileren  30 NLQF 6 

30 EC Je toont je (vak)didactische en/of pedagogische verdieping of verbreding 

aan op 

basis van onderzoek in de praktijkschool, onderwijs aan de universiteit 

van Leiden (of elders), of het behalen van een van de minoren. 
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Professional vo, mbo  30 NLQF 6 

Afstuderen 

Vak 15 EC 

 

 

Afstuderen 

Beroep 

15 EC 

Je onderwijs kunt vormgeven en afstemmen op het niveau en de 

kenmerken van je leerlingen. 

Samenwerken met collega’s in en buiten de eigen instelling en je 

professionele handelen waar nodig afstemt met hen. 

Bijdragen levert aan onderwijskundige ontwikkelingen door het 

inbrengen van informatie en kritische bijdragen aan oordeelsvorming en 

het oplossen van praktijkproblemen. 

Meewerkt aan praktijkgericht onderzoek en gebruik maakt van nieuwe 

kennis en inzichten uit onderzoek die praktijkgericht zijn uitgewerkt en 

beproefd. 

Je professionele handelen uitlegt en verantwoordt. 

Zelfstandig vormgeeft aan je professionele ontwikkeling 

 

 

10.2.2.e Bindend studieadvies wordt aangevuld met: 

Conform de experimenteerbepaling in het Reglement studieadvies en artikel 7.8.B 

van de WHW, krijgen studenten van de opleidingen die deelnemen aan het 

experiment flexibilisering deeltijd, aan het einde van het tweede jaar van inschrijving 

voor de propedeutische fase schriftelijk advies over de voortzetting van de studie. 

 

 

Artikel 10.2.2.l Specifiek voor studenten die deelnemen aan het experiment flexibiliseren 

geld dat de opleiding met goed gevolg is afgerond indien alle EvL’s van de opleiding zijn 

aangetoond/bewezen. 
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Bijlage 8 onderwijsovereenkomst 

 

8.1 Gegevens 

 
 

Student 

Naam 

Telefoonnummer 

E-mail 

Studentnummer 

Opleiding  

Jaar van inschrijving 

 

 

 

Hogeschool Rotterdam 

Adres 

Postcode en plaats 

Telefoonnummer 

Naam SLC’er 

Telefoon 

E-mail 

 

 

 

Stageschool / werkgever Indien: zij-instroom of OidS 

Naam organisatie  

Adres 

Postcode en plaats 

Naam 

Werkplekbegeleider 

Telefoonnummer 

E-mail 
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8.2 Overzicht Eenheden van leeruitkomsten 
 

In dit deel van de onderwijsovereenkomst wordt de leerroute vastgesteld op basis van de 

leeruitkomsten die nog gerealiseerd moeten worden door de student. Voordat de leerroute 

kan worden bepaald worden de volgende stappen genomen en vastgelegd: 

 

a. Verlenen van vrijstellingen 

Na inschrijving wordt vastgesteld of op basis van (deel)diploma’s  individuele vrijstellingen 

kunnen worden aangevraagd. De examencommissie neemt een besluit over het al dan niet 

toekennen van vrijstellingen. 

 

b. Valideren van leeruitkomsten 

Na inschrijving bespreekt de student met zijn studieloopbaancoach of er leeruitkomsten zijn 

die hij kan aantonen door relevante (werk)ervaringen. Dit startassessment bestaat uit 

leerwegonafhankelijke toetsen die de student voor het vaststellen van de leerroute kan 

afleggen. De beoordeling van leerwegonafhankelijke toetsen gebeurt door een examinator 

die niet de studiecoach is van de student. De examencommissie stelt de resultaten vast.  

 

 

Eenheden van 

leeruitkomsten  

EC Toetsvorm  Vrij- 

gesteld 

Gevalideerd  argumentatie 

Oriëntatie-Vak 30  ☐ ☐  

Fictie 15 Schriftelijk 

tentamen 

Essay 

☐ ☐  

Taalbeschouwing 10 Schriftelijk 

tentamen 

Vaardighedentoets 

☐ ☐  

taalvaardigheid 5 Gedocumenteerde 

tekst  

☐ ☐  

 Oriëntatie-

Beroep 

30  ☐ ☐  

(vak)didactiek 10 Criteriumgericht 

interview 

☐ ☐  

Didactiek: 

Oriëntatie op 

lesgeven 

5 Integratieve 

opdracht 

☐ ☐  

Pedagogiek: 

Oriëntatie op de 

doelgroep 

5 Praktijkopdracht ☐ ☐  

Stage 10 Leerwerktaak  ☐ ☐  

Verdieping-Vak  30  ☐ ☐  
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Fictie 10 Schriftelijk 

tentamen  

Mondeling 

☐ ☐  

Taalbeschouwing 5 Kennistoets ☐ ☐  

taalvaardigheid  5 Gedocumenteerde 

tekst 

☐ ☐  

Vakdidactiek 10 Schriftelijk 

tentamen 

Criteriumgericht 

Interview 

☐ ☐  

 Verdieping-

Beroep 

30  ☐ ☐  

Pedagogiek: 

werken met een 

groep 

5 Schriftelijk 

tentamen 

☐ ☐  

Didactiek: 

effectief en 

activerend 

lesgeven 

5 Integratieve 

opdracht 

☐ ☐  

Didactiek: 

Praktijkonderzoek 

5 Onderzoeksverslag ☐ ☐  

Stage  15 Leerwerktaak ☐ ☐  

Visie-Vak 30  ☐ ☐  

Fictie 5 Essay ☐ ☐  

Taalbeschouwing 5 Schriftelijk 

tentamen 

☐ ☐  

taalvaardigheid 5 Gedocumenteerde 

schrijven en 

spreken (debat) 

☐ ☐  

Vakdidactiek 15 Adviesnota 

vakgroep 

Nederlands 

Criteriumgericht 

interview 

☐ ☐  

Visie-Beroep 30  ☐ ☐  

Pedagogiek: 

pedagogisch 

handelen en 

inclusie 

10 Praktijkopdracht ☐ ☐  

Didactiek: 

passend 

5 Integratieve 

opdracht 

☐ ☐  
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onderwijs en 

differentiëren  

Stage  15 Assessment ☐ ☐  

Profileren  30  ☐ ☐  

Professional vo, 

mbo  

30  ☐ ☐  

afstuderen Vak 15 Onderzoeksverslag 

+ presentatie 

☐ ☐  

afstuderen 

Beroep 

15 Assessment ☐ ☐  

 

c. Vaststellen van de  leerroute 

De overige Eenheden van leeruitkomsten of delen daarvan welke niet zijn vrijgesteld en/of 

gevalideerd vormen samen de leerroute van de student. In overleg met de 

studieloopbaancoach worden deze (eenheden van) leeruitkomsten in onderstaande tabel in 

de tijd geplaatst zodat er een leerroute ontstaat. De student kan leeruitkomsten aantonen 

door het maken van toetsen/ assessments. Hiervan afwijkende toetsvormen worden 

voorgelegd aan de examinator (examencommissie en/of vakdocent) en vastgelegd in 

studentvolgsysteem Osiris evenals de vorm van Blended Learning die de student wil 

inzetten.  

 

Eenheden van 

leeruitkomsten  

EC Afronding in 

cursusjaar 

Toetsvorm indien 

afwijkend   

Blended Learning 
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8.3 Format Persoonlijke Leerroute periode specifiek 
 

Eenhe(i)d(en) van Leeruitkomsten 

Naam eenheid 

Aantal 

studiepunten 

Startdatum 

Minimaal alle eenheden waar de student het aankomend jaar aan werkt. 

.. EC 

 

 

Te behalen 

leeruitkomst(en)  

Neem de 

leeruitkomsten over 

uit de digitale 

leeromgeving. 

 

Blend 

 

Toelichting: Beschrijf 

wat de planning is 

van de 

leeractiviteiten in de 

praktijk, individueel 

en op school. Hoe pak 

je het aan? 

 

Toetsvorm 

 

Toelichting: Beschrijf 

hier de afspraken die 

je hebt gemaakt over 

de wijze waarop jij de 

leeruitkomst(en) gaat 

aantonen indien dit 

afwijkt van het 

standaard aanbod. 

 

Dagen 

 

Toelichting: Bij 

geplande 

leeractiviteiten op HR 

bespreek je welke 

dag, dinsdag en/of 

donderdag. 

 

Afspraken/opmerkin

gen begeleiding 

Toelichting: Beschrijf 

hier de afspraken die 

je hebt gemaakt over 

de wijze van 

begeleiding. 

Begeleider / SLC 

 

Toelichting: Naam 

begeleider / SLC 

(Luks 1) 

 

     

(Luks 2) 

 

     

(Luks 3) 
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(Luks 4) 

 

     

(Luks 5) 

 

     

(Luks 6) 

 

     

(Luks 7) 

 

     

(Luks 8) 

 

     

(Luks ..) 
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8.4 Onderwijsovereenkomst 
 

Student 

Naam  

Studentnummer  

hierna te noemen de student, 

 

 

 

De Hogeschool Rotterdam 

Bacheloropleiding  

Crohonummer  

Vertegenwoordigd door  

Functie  

hierna te noemen de hogeschool, en 

 

 

 

De  werkgever/stage-instelling 

Indien relevant (bijvoorbeeld bij zij-instroom of OidS) 

Naam organisatie  

Vertegenwoordigd 

door 

 

Functie  

hierna te noemen de werkgever/stage-instelling, 

 

 

Sluiten een onderwijsovereenkomst, in aanmerking nemende dat: 

- de student is ingeschreven bij de hogeschool als deeltijd of duale student; 
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Artikel 1 Algemeen 

1. Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart de student ermee bekend te 

zijn dat de in het vorige lid genoemde opleiding deel uit maakt van de landelijke 

pilot ‘flexibel hoger onderwijs’ vanuit het ministerie van OCW 

 

2. In deze pilot wordt ruimte geboden aan onderwijsinstellingen om deeltijd- en duale 

opleidingen flexibel in te richten, zodat er beter aangesloten wordt bij de 

kenmerken en behoeften van professionals. De hogeschool heeft jarenlange 

ervaring met het flexibel inrichten van haar opleidingen om zo beter aan te sluiten 

bij de kenmerken en behoeften van volwassenen. En werkt ook binnen de pilots 

onverminderd door aan het verder ontwikkelen van flexibele leerroutes op basis 

van leeruitkomsten (inclusief de validering daarvan), leerwegonafhankelijk toetsen, 

werkend leren en blended/online leren.  

 

3. De door de hogeschool vastgestelde leeruitkomsten die de student tijdens de 

uitvoering van de werkzaamheden dient te realiseren maken deel uit van deze 

overeenkomst. 

 

Artikel 2 Leeruitkomsten 

Van deze overeenkomst maakt deel uit de opgestelde leerroute, waarin is opgenomen: 

a. De nog te realiseren leereenheden/leeruitkomsten; 

b. De wijze waarop de leereenheden/leeruitkomsten zullen worden gerealiseerd; 

c. De wijze waarop de leereenheden/leeruitkomsten worden beoordeeld (soort 

toetsing); 

d. Begeleiding van uit de instelling. 

 

Artikel 3 Verplichtingen van de hogeschool 

1. De hogeschool is verantwoordelijk voor de gehele opleiding zoals omschreven  

    in de onderwijs- en examenregeling; 

2. De student wordt voor wat betreft zijn studievoortgang door een begeleidt door  

    een studieloopbaancoach van Hogeschool Rotterdam;  

3. De hogeschool garandeert dat de student, wanneer het project voortijdig wordt  

               beëindigd, wel de mogelijkheid heeft de opleiding af te ronden. 

 

Artikel 4 Geheimhouding 

1. De student bewaart zowel tijdens als na het dienstverband/stage geheimhouding 

betreffende alle informatie, die door de werkgever/stage- instelling ofwel als 

vertrouwelijk is aangemerkt, dan wel, blijkend uit de aard van de informatie, in 

redelijkheid geacht mag worden vertrouwelijk te zijn; 

2. Voor zover informatie vertrouwelijk is, doch essentieel voor de beoordeling van de 

student door de opleiding, wordt inzage verschaft in deze informatie aan degene 

van de opleiding die de beoordeling vaststelt onder de conditie van 

geheimhouding. 
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Artikel 6 Intellectueel eigendom 

1. Alle materialen en alle op schrift gestelde bescheiden, van welke aard dan ook, die 

aan de student ter beschikking zijn gesteld, dan wel via de werkgever/stage-

instelling zijn  verkregen,  zijn  en blijven eigendom  van de werkgever/stage-

instelling.  Bij beëindiging  van het dienstverband/stage,  of  zoveel eerder als dat 

door de  werkgever/stage- instelling wordt verlangd, dienen alle eigendommen 

onmiddellijk aan de werkgever/stage-instelling te worden geretourneerd; 

2. Alle materialen en alle op schrift gestelde bescheiden, van welke aard dan ook, die 

aan de student ter beschikking zijn gesteld, dan wel via de hogeschool zijn 

verkregen, zijn en blijven eigendom van de hogeschool. 

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid 

1. De hogeschool is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook door de student 

toegebracht aan de werkgever/stage-instelling of aan derden in het kader van de 

uitvoering van deze overeenkomst. 

 

Artikel 8 Beëindiging van de overeenkomst 

De overeenkomst geldt voor de duur van het gehele traject/ de volledige opleiding en zal 

ontbonden worden als: 

1. De student een negatief bindend studieadvies krijgt zoals bedoeld in artikel 1.4 

van het OER (zie bijlage7 van deze aanvraag) 

2. Als student zich niet meer inschrijft als deeltijdstudent bij deze opleiding. 

3. Als de student de opleiding volledig afrondt zoals bedoeld in artikel 9.8.2 van het 

OER (zie bijlage 7 van deze aanvraag) 

 

Artikel 9  Op de overeenkomst is de WHW van toepassing  

In principe zijn alle overeenkomsten uit de onderwijsovereenkomst ondergeschikt aan de 

wet.  

 

Ondertekening: 

 

 

Student  Hogeschool  Werkgever (indien van 

toepassing 
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Bijlage 9 Instemming Opleidingscommissie Talen en IMR 

 

Deelname aan het experiment leeruitkomsten wordt ondersteund door: 

Opleidingscommissie en IMR 

 

 

 

Opleidingscommissie Cluster Talen HR 

 

De opleidingscommissie van de lerarenopleiding ivl staat positief tegenover de voorgestelde 

Flexibilisering van het deeltijdonderwijs. De commissie is enthousiast over deze 

ontwikkeling en steunt het initiatief: het sluit aan op de behoeftes van studenten in deze 

tijd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Marlies le Grand, 

Voorzitter van de opleidingscommissie van ivl.IMR  
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