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INLEIDING 
 
Studeren aan een van de opleidingen van Hogeschool Viaa betekent studeren voor een beroep, waarin de christelijke 
visie op mens, werk en samenleving een doorslaggevende rol speelt. 
Ongeveer 1600 studenten en 200 personeelsleden geven het christelijk hoger beroepsonderwijs inhoud. Tijdens je 
opleiding worden praktijk en theorie geïntegreerd tot een samenhangend geheel van beroepskwaliteiten. Wie 
afstudeert aan Hogeschool Viaa is in staat om verantwoordelijkheid te (gaan) dragen in beroepen, waarin de visie op 
mens en samenleving richtinggevend is.  
 
Hogeschool Viaa bestaat uit een Educatieve Academie, een Academie Social Work & Theologie en een Academie 
Health Care.  
De Pabo maakt deel uit van de Educatieve Academie. Dit is het kenniscentrum dat opleidt, onderzoekt en adviseert 
voor het primair en voortgezet onderwijs. Onze missie is dat we willen aan goed christelijk onderwijs.  
 
Viaa heeft zes opleidingen: 
▪ Maatschappelijk Werk & Dienstverlening (MWD) 
▪ Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) 
▪ Hogere Beroepsopleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) 
▪ Hogere Beroepsopleiding voor Leraar Basisonderwijs (PABO) 
▪ Opleiding tot Kerkelijk Werker 
▪ Opleiding tot Godsdienstleraar 
 
Daarnaast verzorgt Viaa in samenwerking met andere hogescholen een aantal masters voor studenten die een 
afgeronde Pabo-opleiding hebben. Het gaat om de volgende masters: 
▪ Leren en innoveren 
▪ Instructional Leadership 
 
Deze studiegids voor de Universitaire-Pabo maakt je wegwijs in je opleiding.  
Je vindt in deze gids informatie over de volgende onderwerpen: 

 Het beroep van leraar basisonderwijs 

 De pabo deeltijdopleiding 

 Opleidingsprogramma 

 Tentamenregeling 

 Studieadvies 

 Informatievoorziening 

 Examencommissie 

 Examens en afstuderen 

 Studiekosten 
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1  HET BEROEP VAN LERAAR BASISONDERWIJS 
 

Als leraar basisonderwijs geef je les aan een van de 8 groepen van een basisschool, al dan niet in een combinatieklas.  

Je krijgt te maken met kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar, een aantal collega's, het bestuur en allerlei organisaties 

rond het onderwijs en met ouders.  

Met een diploma voor de Pabo mag je lesgeven in elke groep of combinatie van groepen. Ook voor scholen voor 

speciaal onderwijs ben je volledig bevoegd, al zal je dan meestal wel de master Special Educational Needs erbij 

moeten halen. 

Wat maakt het beroep van leraar nou zo aantrekkelijk? Velen voelen zich aangetrokken door het leren, werken en 

spelen met kinderen in combinatie met het overbrengen van lesinhouden. Daarbij speelt een goede omgang met 

kinderen, ouders en collega's een grote rol, maar ook de vakinhoudelijke kennis en de kennis van methoden en 

strategieën om die vakinhouden over te dragen. Je moet bijvoorbeeld weten waarom je 'hij wordt' met een -t schrijft, 

maar ook hoe je dat aan kinderen op een plezierige en effectieve manier uitlegt. 

De laatste jaren is het beroep van leraar basisonderwijs sterk aan het veranderen: de overheid streeft naar steeds 

grotere scholen en dat betekent onder andere ook dat je kansen hebt om je in je beroep te specialiseren door het 

aanpakken van allerlei taken in de school. Je kunt daarbij denken aan een taal- of rekencoördinator, een leraar die 

verantwoordelijk is voor buitenschoolse activiteiten, voor de muzieklessen, voor de automatisering binnen de school 

of voor het maken van roosters. Het belangrijkste blijft natuurlijk het lesgeven aan een groep kinderen. 
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2. DE UNIVERSITAIRE PABO 
 

In deze paragraaf geven we een karakteristiek van de universitaire pabo. 

 

2.1 Een christelijke opleiding 
Op een christelijke beroepsopleiding leer je om op een beroepsterrein je vakkennis om te zetten in professioneel 
handelen. Hogeschool Viaa heeft als grondslag de Bijbel. Zij erkent deze als het betrouwbare en geïnspireerde Woord 
van God, zoals dat is verwoord in het gereformeerde belijden.  
Het volgen van Christus moet blijken uit alles wat je doet, denkt en zegt en dus ook uit je beroepsmatig optreden. Dat 
betekent dat een houding van liefde een christelijke leraar typeert in zijn omgang met kinderen, collega's en ouders. 
Verder zal je in het onderwijs aan een christelijke basisschool veel aandacht besteden aan het doorgeven van de 
kennis van de Bijbel, christelijke normen en waarden. Ook in de opleiding zal daar uitvoerig aandacht voor zijn. 
Ten slotte zul je je plaats als christen in deze samenleving willen en kunnen innemen. Dat betekent dat je een 
uitgesproken mening moet hebben over en visie op ontwikkelingen in kerk en maatschappij. 

 

2.2 De universitaire-Pabo als beroepsopleiding 
De universitaire pabo is een combinatie van twee bachelor studies: een studiepedagogiek aan de VU in Amsterdam en 
een studie leraar basisonderwijs aan Hogeschool Viaa in Zwolle. De Universitaire Pabo is een vierjarige studie die 
gebruik maakt van het deeltijdcurriculum. Dat betekent dat je op één dag in de week colleges volgt en één dag stage 
loopt. Je komt voor de universitaire pabo in aanmerking als je een VWO-diploma of een HBO-propedeuse hebt. Voor 
een gedeelte van het deeltijdcurriculum krijg je vrijstellingen op basis van de studie pedagogiek aan de VU. 
Bij de Universitaire Pabo volg je in principe twee aparte opleidingen, maar er is wel integratie tussen de beide 
opleidingsprogramma’s. Dat gebeurt in het eerste jaar vooral in de tutorgroepen en het portfolio(gesprek). 
 

2.3 Hoe leiden wij op? 
 

Praktijkgericht 
Voor de opzet van het programma zijn we uitgegaan van het werk dat een leerkracht basisonderwijs elke dag doet. 
Iemand die voor de klas staat is bezig met veel activiteiten en werkzaamheden. Je geeft lessen, voert gesprekjes met 
de kinderen, organiseert excursies, helpt kinderen die niet zo gemakkelijk mee kunnen komen, overlegt met collega’s 
en ouders, je schrijft een stukje voor de schoolkrant, kortom, veel verschillende activiteiten.  
Dat zijn soms kleine bezigheden, maar ook ingewikkelde klussen die heel wat van je kunnen vragen.  
We hebben het werk van een basisschoolleerkracht beschreven in een aantal kenmerkende situaties voor het beroep. 
Kenmerkende situaties zijn complexe situaties waar een leerkracht in het basisonderwijs regelmatig mee te maken 
krijgt en die de kern van het beroep uitmaken. In zo’n situatie wordt een sterk beroep gedaan op de professionaliteit 
van de leerkracht. Je moet bepaalde kennis, vaardigheden en inzichten inzetten en er wordt veel gevraagd van je 
persoonlijkheid, je onderwijskundige en pedagogische kwaliteiten.  
We hebben zo’n 70 kenmerkende situaties geformuleerd die representatief zijn voor het beroep van leerkracht 
basisonderwijs. Je vindt ze in hoofdstuk 3 van deze studiegids. 
De meeste kenmerkende situaties hebben te maken met vakinhoudelijke en didactische activiteiten, omdat een 
leerkracht daar de meeste tijd mee bezig is. Daarnaast zijn er ook kenmerkende situaties, waarin de nadruk meer ligt 
op het teamfunctioneren of het samenwerken met de omgeving. 
De vakinhoudelijke en didactische activiteiten hebben we onderverdeeld in vier niveaus.  
Niet alle situaties in het werk van een leerkracht zijn namelijk even moeilijk. Het afnemen van een dictee is 
bijvoorbeeld gemakkelijker dan een rekenles over breuken. Als je zelf een les moet bedenken over het Europese 
parlement, dan is dat lastiger dan wanneer je een les uit een methode geeft. We onderscheiden de volgende vier 
niveaus: 
1. werken met een eenvoudig onderwijsontwerp 
2. zelfstandig lessen ontwerpen 
3. adaptief werken (waarbij je les afstemt op de verschillen tussen kinderen) 
4. geïntegreerd en thematisch werken 
 

Voor alle vakgebieden die in de basisschool onderwezen worden, kun je aan het eind van de opleiding op deze vier 

niveaus kinderen begeleiden. In de opleiding moet je aantonen dat je in alle kenmerkende situaties als leerkracht op 

kunt functioneren. Je kunt bewijsstukken daarvoor opnemen in je portfolio. 
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Om goed te kunnen functioneren in de kenmerkende situaties verzorgen we als opleiding een bepaald cursusaanbod. 

Ook dat is sterk praktijkgericht. We geven allerlei practica en trainingen om je voor te bereiden op de praktijk.  

 

Competentiegericht 

Omdat de paboopleiding uitgaat van de beroepspraktijk, besteden we veel aandacht aan de taken en activiteiten van 

een leerkracht. We willen dat een leerkracht straks vakbekwaam voor de klas staat. Daarom staat in onze opleiding 

het ontwikkelen van de competenties van de leerkracht basisonderwijs centraal. Een competentie is een bepaalde 

bekwaamheid die je nodig hebt om in een beroepssituatie goed te kunnen functioneren. Daarbij staat je handelen in 

een beroepssituatie niet los van je eigen persoonlijkheid en de kennis, inzichten en overtuigingen. Je moet ook in staat 

zijn om je handelen voor de klas te verantwoorden en te reflecteren op je functioneren.  

In competentiegericht opleiden gaat het uiteindelijk om het toepassen van je visies, kennis en vaardigheden in de 

beroepspraktijk. Voor de competenties van een leerkracht basisonderwijs onderscheiden we de volgende 

aandachtsgebieden: 

1. Pedagogisch (en interpersoonlijk) competent;  

2. Vakinhoudelijk en didactisch competent; 

3. Organisatorisch competent; 

4. Competent in samenwerken met collega’s; 

5. Competent in samenwerken met ouders en anderen die bij de school betrokken zijn; 

6. Competent in reflectie en het uitvoeren van onderzoek. 

 

Deze onderverdeling is gebaseerd op de beschrijving van SBL-competenties, die veel scholen gebruiken. 

 

Persoonsgericht 

In het beroep van leerkracht basisonderwijs gaat het niet alleen om het uitvoeren van beroepstaken, de totale 

persoon van de leerkracht is hierbij van doorslaggevend belang. Hierbij gebruiken we het begrip persoonlijk 

meesterschap. Daaronder verstaan we ‘het handelen van de leraren dat is ingegeven door persoonlijke opvattingen 

over goed onderwijs en goed leraarschap. Dit gebeurt deels intuïtief en deels beredeneerd in dialoog met de context. 

Op basis hiervan worden verantwoorde, professionele keuzes gemaakt met als doel de brede ontwikkeling van 

leerlingen te bevorderen’. In onze opleiding willen we hier vooral bij aansluiten en het persoonlijk meesterschap van 

de student ontwikkelen en (laten) vormen. Het gaat ons dus in de eerste plaats om de vorming van de totale persoon, 

daarna komt het onderscheid in een aantal te verwerven competenties.  

 

Binnen persoonlijk meesterschap kunnen we de volgende acht aspecten onderscheiden:  

1. werken vanuit een christelijke grondhouding  

2. verantwoorden van handelen  

3. omgaan met professionele spanningen en dilemma’s 

4. werken en leren vanuit een onderzoekende houding  

5. zelfsturend leren  

6.  ontwikkelen van visie  

7. fungeren als cultuurdrager  

8. reflecteren 

 

In het Competentieprofiel startbekwame leerkracht Primair Onderwijs vind je hier meer informatie over. 

 

Zelfverantwoordelijk leren 

Competentiegericht opleiden vraagt veel van het eigen initiatief en zelfstandigheid van studenten. Je moet zelf 

kunnen aantonen dat je in staat bent om in alle situaties te functioneren als leerkracht. De één zal daar meer tijd voor 

nodig hebben dan de ander. Je bent dus zelf verantwoordelijk voor je leerproces. Je kunt bijvoorbeeld zelf de volgorde 

van je stageopdrachten bepalen. 

Het is misschien al lang geleden dat je onderwijs hebt gevolgd en dat betekent dat je weer affiniteit moet krijgen met 

het studeren. Daarom besteden we in het begin van de opleiding veel aandacht aan studievaardigheden en bieden we 

een meer docentgestuurd programma aan. In de loop van de opleiding komt de nadruk te liggen op de leervragen van 

studenten en wordt het programma meer in zelfstudie aangeboden of werk je in taakgroepen met een 
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tutorbegeleiding. Dat geeft je de mogelijkheid om werken en leren te combineren. 

 

Authentiek toetsen 

Of je geschikt bent voor het beroep van onderwijsgevende blijkt uiteindelijk in het werk voor de klas. Daarom 

proberen we in onze manier van toetsen ook zoveel mogelijk aan te sluiten bij de praktijk van het onderwijs. 

Belangrijke toetsvormen die we hanteren zijn assessments (en stagebezoek waarbij je in een praktijksituatie laat zien 

wat je mogelijkheden zijn) en het portfoliogesprek (waarin je kunt aantonen of je in de stage als leerkracht kunt 

functioneren).  

 

Identiteitsgericht 

Op Viaa staan we voor christelijk onderwijs. We leven vanuit het evangelie van Jezus Christus, zoals dat tot ons komt 

in de Bijbel. Dit vertaalt zich in de dagelijkse praktijk niet alleen in de lessen die nadrukkelijk identiteitsgevoelig zijn 

zoals Bijbelverhalen vertellen, maar ook in andere vakken. De christelijke visie komt met name tot uiting in 

onderwijskundige en morele keuzes. Ook in de omgang binnen de school laten we ons leiden door Bijbelse waarden 

en normen. Dat betekent dat we in een kerkelijk rijk geschakeerde studentenpopulatie elkaar kunnen stimuleren 

vanuit onze gemeenschappelijke geloofsovertuiging. We verwachten dat onze studenten daar ook actief in 

deelnemen. 

 

2.4 Faalangsttraining 
Bij een nieuwe opleiding komen er veel dingen op je af. Het is spannend om bezig te zijn met allerlei nieuwe 

opdrachten, tentamens, stages en zelfreflectie. 

Dit kan je onzeker maken, je kunt gaan piekeren (“doe ik het wel goed?”) en soms slaat de angst zelfs toe.  

Dit kan vooral gebeuren in situaties waarin je beoordeeld wordt en die zijn er veel in deze opleiding:  

bij presentaties, tijdens stages, bij toetsen, etc.  

Mocht je je hierin herkennen en merk je dat dit je belemmert in je studie, dan bestaat de mogelijkheid  

om binnen de EA een faalangsttraining te volgen. 

Tijdens deze faalangsttraining leer je deze spanningen bij jezelf te herkennen en ermee om te gaan.  

Dit doen we onder andere door middel van ontspannen en gedachteoefeningen. We gaan dit uiteindelijk ook 

toepassen in de praktijk. 

 

De training wordt aangeboden in blok 2 van het eerste studiejaar en neemt ongeveer 9 weken in beslag. Er wordt 

gewerkt in een groep van maximaal 10 studenten en je bespreekt veel in tweetallen. Je moet natuurlijk wel 

gemotiveerd zijn om hiermee intensief aan de slag te gaan en de (huiswerk-)opdrachten te doen. 

 

Aanmelding verloopt na overleg met je PPO-docent of tutor via je jaarcoördinator. 

 

2.5 Kwaliteitszorg 
Ieder jaar staat niet alleen de uitvoering van de programma’s centraal, maar ook het actualiseren en aanpassen van 

het curriculum. Wij vinden het van groot belang de kwaliteit van de opleiding voor een beroep te bewaken, omdat dat 

rechtstreeks gevolgen heeft voor de mate waarin je snel en zelfverzekerd op je werk kunt instromen na het 

afstuderen. 

Heel uiteenlopende zaken zijn bepalend voor de kwaliteit van ons onderwijs. Allereerst de kwaliteit van de docenten. 

Daarnaast de manier waarop het onderwijs wordt aangeboden. Vervolgens ook de aansluiting tussen  

de inhoud van de opleiding en wat actueel is in de samenleving en het werkveld.  

Je hebt zelf ook invloed op de kwaliteit van het programma via de evaluaties en de inbreng in de opleidingscommissie. 

Daarmee kun je je eigen verantwoordelijkheid voor je leerproces waarmaken.  

In elk studiejaar willen we een aantal studieonderdelen systematisch evalueren met studenten. 

Voor de cursussen zal dit gaan in de vorm van kleine enquêtes, waarbij een aantal studenten betrokken zal worden.  

Als daar aanleiding voor is zullen we bepaalde cursussen grondiger evalueren.  

Ook de stage, de stagebegeleiding en het totale curriculum zullen worden geëvalueerd. Het werkveld wordt eveneens 

bij de evaluatie van de stage betrokken.  

 

2.6 Een jaar met 4 periodes 
Het studiejaar bestaat uit 41 weken, verdeeld over 4 blokken of periodes. Elk blok bestaat doorgaans uit een periode 
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van 9 weken: 8 cursusweken en 1 toetsweek. Herkansingen van toetsen zijn tijdens de cursusweken ingeroosterd. Ook 

de laatste 2 weken van het jaar zijn beschikbaar voor tentamens. In de weken van Pasen en Pinksteren zijn er geen 

cursusbijeenkomsten op de opleiding; deze weken zijn wel beschikbaar voor stage en stagebegeleiding. 

 

Je begint het eerste jaar met een introductiedag. Je krijgt dan een oriëntatie op de opleiding, de studie, het 

studiesysteem en de procedures. Ook krijg je op deze dag informatie over de toetsen voor taalvaardigheid en 

rekenvaardigheid. Je gebruikt deze dag ook voor kennismaken met je medestudenten en de groep waarin je 

terechtkomt. 

Tijdens een periode bieden we op de opleiding een aantal cursussen aan. Het overzicht van de cursussen vind je in 

paragraaf 3.4. 

Voor de eerste twee jaar van de opleiding zijn er per studiejaar zo'n 20 cursussen gepland. Het volgen van een cursus 

helpt je bij de voorbereiding op de stage en de toetsing. In het derde jaar zijn er minder, maar grotere cursussen. In 

het vierde jaar zijn er alleen in de eerste twee perioden cursussen gepland; de tweede helft van het jaar ben je bezig 

met het afstudeertraject. 

 
2.7 Een lesdag 
Elke lesdag, de donderdag, beginnen en eindigen we op christelijke wijze. 

Een lesdag bestaat uit maximaal 10 college-uren van 45 minuten. Eén uur daarvan is gereserveerd als pauze-uur  

en aan het eind van de dag is een uur gereserveerd voor overleg met docenten of het uitwerken van opdrachten in 

groepen. Op de andere uren zijn cursussen ingeroosterd. Sommige cursussen staan op 1 dag of dagdeel ingeroosterd, 

zodat een bepaald onderwerp goed uitgediept kan worden. In uitzonderingsgevallen kunnen tentamens ook ’s avonds 

ingeroosterd worden. 

Per periode krijg je een gedetailleerd rooster waarop de exacte cursustijden staan vermeld. Dit rooster kan afwijken 

van het jaaroverzicht dat je in deze studiegids vindt (hoofdstuk 3.4). 

 

2.8 Stage 
De praktijk van alledag is de plek waar theorie en praktijk samenkomen. Tijdens je hele opleiding volg je stages in het 

basisonderwijs. De activiteiten in de stage worden aangestuurd door de verschillende kenmerkende situaties die we 

voor een bepaald niveau hebben geformuleerd. In de Stagebrochure staat precies beschreven wat er van je 

werkbegeleider op de basisschool wordt verwacht.  

 

Een belangrijk hulpmiddel tijdens je stages is het portfolio. Hierin beschrijf je je professionele ontwikkeling aan de 

hand van een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) en toon je aan dat je de kenmerkende situaties voor het beroep 

van leerkracht basisonderwijs beheerst. In de toetsplannen voor de verschillende leerjaren vind je meer informatie 

over hoe je het portfolio moet inrichten. 

In de eerste drie jaar loop je minimaal 30 dagen stage bij voorkeur op de dinsdag en/of donderdag. Je start bij 

voorkeur in de groepen 1 of 2 en je wisselt 2 keer zodat je ook ervaring op doet in de middenbouw en bovenbouw.  

Vanaf jaar 3 loop je stage in de bouw waarin je je specialiseert. In het vierde jaar loop je een LIO-stage. 

 

Begeleiding 

Op de basisschool is de leerkracht in wiens klas je werkt je werkplekcoach of werkbegeleider. Met hem of haar spreek 

je het werk van elke dag door. Hij zal je tips en adviezen kunnen geven om je verder te helpen in het onderwijswerk. 

 

Beoordeling 

Vanuit de opleiding word je beoordeeld door een EA-opleider of stagebegeleider. Hij zal twee keer per jaar 

langskomen om je functioneren in de beroepspraktijk te beoordelen. 

Aan het eind van elk stageperiode maak je samen met je werkbegeleider een tussenbeoordeling op. Samen ga je na in 

hoeverre je de stagedoelen voor het betreffende studiejaar bereikt hebt. Je levert deze beoordeling in bij het 

secretariaat. Wanneer de beoordeling van je werkbegeleider en de indrukken van de stagebegeleiders van de EA 

positief zijn, wordt een stageperiode als voldoende beoordeeld. Dit krijg je te weten via de coördinator van de 

opleiding.  

Het goed functioneren in de stage is een belangrijke input voor de bepaling van het studieadvies aan het eind van het 

eerste jaar. 
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Persoonlijk meesterschap 

In de stage staat vooral het omgaan met kinderen en het verzorgen van onderwijs centraal. Voor het beroep van 

onderwijsgevende is het ook belangrijk hoe je als persoon bent en je ontwikkelt. Dat komt aan de orde in de 

tutorgroep. Hier wordt gericht aan de ontwikkeling van je persoonlijk meesterschap gewerkt. In de tutorgroep komen 

ook allerlei vakgebonden zaken uit het cursusprogramma aan de orde, maar het accent ligt nu niet op de 

kennisinhouden, maar meer op de toepassing op jezelf, de vorming van je eigen beroepshouding en de ontwikkeling 

van je persoonlijk meesterschap.  

 

Een belangrijke overkoepelende vaardigheid, die in de tutorgroep centraal staat, is het reflecteren. Dit is het kunnen 

kijken naar jezelf. Je bent als het ware toeschouwer van je eigen handelen, denken en voelen. Voor een leraar 

basisonderwijs is van groot belang dat hij/zij het eigen handelen kan verantwoorden naar zichzelf maar ook naar 

anderen. Verder helpt het goed kunnen reflecteren je om steeds meer zicht te krijgen op je sterke en minder sterke 

kanten en maakt het dat je nu en in de toekomst van jezelf kunt leren. Dit laatste is in de huidige samenleving en de 

huidige eisen die aan het beroep van leraar worden gesteld essentieel.  

 

2.9 Functies en contactpersonen 
Op de opleiding zijn er verschillende personen bij wie je terecht kunt voor bepaalde informatie en diensten. 

 

Coördinator  

Je kunt je in een aantal gevallen tot de coördinator vervoegen, bijvoorbeeld bij: 

- (dreigende) vertraging in je studievoortgang door ziekte of omstandigheden; 

- het indienen van een aanvraag voor de examencommissie; 

- het uitschrijven bij de opleiding; 

- oriëntatie op een andere opleiding; 

- vragen omtrent de Onderwijs- en Examenregeling, tentamens, examens, bindend studieadvies; 

- overige studieproblemen. 

 

Decaan 

In voorkomende gevallen kan de coördinator doorverwijzen naar de decaan, de heer Jaap Noppers. 

Je kunt je in een aantal gevallen tot de decaan vervoegen, bijvoorbeeld bij: 

- studieproblemen (het gaat dan vooral om zaken m.b.t. tot studievaardigheden, studieadviezen, 

planning/studievoortgang); 

- het indienen van een aanvraag voor de examencommissie; 

- het uitschrijven bij de opleiding en exitgesprek; 

- oriëntatie op een andere opleiding; 

- vragen omtrent de Onderwijs- en Examenregeling, tentamens, examens, bindend studieadvies. 

 

Opleidingscommissie 

De opleidingscommissie heeft tot doel om (gevraagd en ongevraagd) advies te geven aan de directie  

over de onderwijs- en examenregeling op de Pabo. Als je vragen, opmerkingen of suggesties hebt over  

het onderwijs of de examens op de Pabo, kun je je richten tot deze commissie. 

Een schriftelijke opmerking kun je deponeren in het postvakje van de opleidingscommissie (bij de docenten-

postvakjes). Je kunt je ook direct tot één van de commissieleden wenden. 

 

Overzicht 

In het overzicht hieronder vind je alle functies en aanspreekpunten, die je nodig hebt voor je studie.  

Als er een * staat, worden die gegevens later bekend gemaakt. 

 

Functie Taak Naam 

Opleidingsdirecteur Is eindverantwoordelijk voor de PABO, voor de docenten, 
het lesprogramma en de dagelijkse gang van zaken. 

Jaap Modderman  

Coördinator Aanspreekpunt voor de dagelijkse gang van zaken: cijfers, 
roosters, aan- en afwezigheid van docenten, allerlei 
problemen. Bij problemen met de voortgang van de studie 
richt je je in de eerste plaats tot hem. 

 
Marjanne Welmers 
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Contactpersoon VU Onderhoudt de contacten met de VU, ook op het gebied van 
de studievoortgang en cijferregistratie 

Henk Huizenga 

Stagebegeleidingsteam Groep van docenten die je stage begeleidt; tijdens de stage 
krijg je bezoek van een van de leden van je begeleidingsteam 

* 

Assessor De docent die het assessment afneemt op de stageschool; in 
de meeste gevallen is dat je stagebegeleider. 

* 

Tutor  De docent beroepsvorming bij wie je terecht kunt met 
vragen over je persoonlijk functioneren in de studie en de 
stage. 

Erik Buchner 

Stagebureau Is verantwoordelijk voor de plaatsing van studenten op 
stagescholen; onderhoudt contacten met de stagescholen 

Bert Kuiper, Frank 
Euwema, Jenny Vels 

Werkbegeleider basisschool Een leraar uit de basisschool waar je stage loopt die je 
tijdens een stageweek direct begeleidt bij je stage; geeft ook 
stagebeoordelingen door aan begeleidingsteam 

* 

Decaan Geeft informatie over vervolgstudie Jaap Noppers 

Docent Verantwoordelijk voor inhoud en uitvoering van de 
cursussen  

afhankelijk van cursus 

Toetscommissie Verantwoordelijk voor inhoud en uitvoering van de toetsen Els Ensing 

Examencommissie Verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijs en 
examenreglement 

Secretaris Ruud 
Houweling 

Stagebegeleidingsteam Groep van docenten die je stage begeleidt; tijdens de stage 
krijg je bezoek van een van de leden van je begeleidingsteam 

* 

Assessor De docent die het assessment afneemt op de stageschool; in 
de meeste gevallen is dat je stagebegeleider. 

* 

 

2.10 Belangrijke documenten 
 

Cursusboeken 

Voor elke cursus is een cursusboek beschikbaar, met de doelen en de inhouden van de cursus.  

Per cursusbijeenkomst is aangegeven wat aan de orde komt en welke opdrachten uitgevoerd worden.  

Je vindt het cursusboek op Viaa Online. Het is noodzakelijk dat je de cursusboeken (geprint) bij je hebt tijdens de 

cursusbijeenkomsten. 

Zie hierover meer in hoofdstuk 5. 

 

Toetsplan 

Voor elke toets is er een toetsplan waarin staat aangegeven wat de toetsdoelen zijn. Je vindt er ook precies 

aangegeven welke literatuur je moet bestuderen en er zijn ook voorbeelden van toetsen opgenomen. Je kunt de 

toetsplannen vinden op Viaa-Online. 

 

Stageplan 

In het stageplan staat alle informatie die voor de stageschool belangrijk is. Het vermeldt precies de eisen, die we  

aan de stage stellen en we geven aan wat we van de stagebegeleider verwachten. Je vindt het op Viaa Online. 

 

2.11 Kwaliteitszorg 
Het is de Pabo er alles aan gelegen om goede, startbekwame leerkrachten op te leiden en aan het werkveld af te 

leveren. Daarom moet het programma dat je volgt ook actueel zijn en afgestemd op de eisen die het beroep aan je 

stelt. Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen, zijn er de volgende evaluaties: 

 Er is frequent overleg met het werkveld over ons programma en de wijze waarop we dat nog beter op het beroep 

kunnen afstemmen.  

 Verder overleggen we met studenten, vertegenwoordigd in de Opleidingscommissie.  

Dat is een groep studenten die het curriculum kritisch bekijkt en voorstellen doet ter verbetering. Ook worden de 

leden op de hoogte gesteld van vernieuwingen en wordt hun oordeel daarover gevraagd.  

 Twee keer per jaar worden studenten uitgenodigd voor een evaluatiebijeenkomst, waarop de stage en de 

modules of cursussen van het afgelopen half jaar worden geëvalueerd. Die evaluatie gebeurt via de computer, 

zodat de resultaten direct zichtbaar zijn en kunnen worden besproken. 

 Die onderdelen van het programma die niet voor alle studenten gelijk zijn (bijvoorbeeld minoren) worden digitaal 

geëvalueerd. Je krijgt daarvoor een uitnodiging via de mail. 

 Onder de stagescholen houden we een onderzoek over de opzet en de inhoud van de stage. 
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 Afgestudeerden van de Pabo worden één keer in de vier jaar geënquêteerd. Daarnaast kunnen afgestudeerden 

ook in een landelijk onderzoek worden bevraagd. 

 Aan het einde van elk studiejaar wordt een curriculumevaluatie gehouden. Daarin wordt het totale studiejaar met 

de studenten geëvalueerd. De resultaten van deze evaluatie zijn ook te vinden op Viaa Online. 

 Als daar aanleiding voor is, houden we soms ook een apart onderzoek. We kunnen dan bijvoorbeeld kijken naar 

het studiegedrag of de identiteit van de opleiding. 

Op grond van de verschillende evaluaties proberen we om ons onderwijs systematisch te verbeteren. Soms kan dat 

snel gebeuren door een kleine bijstelling in het programma of de organisatie, maar soms is daar wat meer voor nodig 

en dan doen we dat in de vorm van een uitgebreid verbeterproject. Als studenten ontevreden zijn over een module, 

een cursus of een toets, dan kunnen we met de verantwoordelijke docent een verandercontract afsluiten. 

De veranderingen die doorgevoerd worden op basis van de evaluaties zullen we publiceren op Viaa Online, zodat je 

kunt zien wat er met je inbreng gebeurt.  

Als je klachten hebt over het studieprogramma, dan kun je die natuurlijk ook buiten de geplande evaluaties naar 

voren brengen. Je kunt dat het doen door contact op te nemen met de coördinator. 
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3  OPLEIDINGSPROGRAMMA  
 

3.1 Opbouw programma 
De universitaire opleiding is gebaseerd op het deeltijdprogramma van 240 credits. Voor elk jaar krijg je 30 credits 

vrijstelling op basis van je studieresultaten op de VU (Zie hiervoor paragraaf 3.4). Omdat je al een tweede studie volgt, 

is er (anders dan in de gewone voltijd of deeltijdpabo) geen keuzeprogramma met minoren. Wel specialiseer je je in 

het derde en vierde jaar in de onderbouw (groep 1 – 3) of de bovenbouw (groep 4 – 8). 

 

3.2 Competenties 
De opleiding is opgezet op grond van de eisen die gelden voor het beroep van een leerkracht basisonderwijs, zoals die 

zijn geformuleerd in het competentieprofiel. Voor de opleiding gelden de einddoelstellingen: 

 

1. Pedagogisch/interpersoonlijk bekwaam 

Pedagogisch en interpersoonlijk bekwaam houdt in dat een leraar in staat is in zijn beroep op een adequate wijze 

contact te leggen met leerlingen, ouders, collega’s en externen. Hij is in staat de sociaal-emotionele en morele 

ontwikkeling van de kinderen te bevorderen en hen te helpen een zelfstandig en verantwoordelijk persoon te worden. 

Hij kan een veilige leefomgeving en een christelijk pedagogisch klimaat in zijn groep creëren en kan kinderen die extra 

zorg en aandacht nodig hebben vanuit een lerende houding ondersteunen. 

 

2. Vakinhoudelijk en vakdidactisch bekwaam 

Vakdidactisch bekwaam wil zeggen dat de leraar de vakinhouden leerbaar kan maken voor zijn leerlingen. Hij weet die 

vakinhouden te vertalen in leerplannen of leertrajecten. Hij brengt een duidelijke relatie aan tussen de leerdoelen, het 

niveau en de kenmerken van zijn leerlingen, de vakinhouden en de inzet van de verschillende methodieken en 

middelen. Bij de uitvoering van zijn onderwijs volgt hij de ontwikkeling van zijn leerlingen. Hij toetst, observeert en 

analyseert regelmatig of de leerdoelen gerealiseerd worden en hoe dat gebeurt. Op basis van zijn analyse stelt hij zo 

nodig zijn onderwijs didactisch bij. Hij kan zijn onderwijs aanpassen aan de eisen die de schoolorganisatie, de overheid 

stellen.  

 

3. Organisatorisch bekwaam 

Organisatorisch bekwaam zijn houdt in dat de leraar in het werken met leerlingen kan zorgen voor een overzichtelijke, 

ordelijke, taakgerichte sfeer en structuur in de leeromgeving. 

 

4. Bekwaam in het samenwerken met collega’s 

Onderwijs maak je samen met een team van collega’s. De startende leraar kan samenwerken met zijn collega’s en 

optimaal van hun kwaliteiten gebruik maken. Hij kan in nauwe samenwerking met collega’s een constructieve bijdrage 

leveren aan het schoolbeleid en de vertaling ervan in de praktijk. Hij heeft regelmatig  inbreng in het teamoverleg, 

komt met ideeën en voorstellen en werkt die uit tot een hanteerbaar geheel. Hij kent zijn rol in het team en hij kan die 

waar nodig bijstellen. 

 

5. Bekwaam in het samenwerken met ouders en anderen die bij de school zijn betrokken. 

De startende leerkracht is in staat ouders op een adequate wijze te informeren over de resultaten van het onderwijs 

en te overleggen met ouders. Hij kan ouders betrekken bij de stappen in de ontwikkeling van hun kind en gebruik 

maken van hun inbreng. Hij is in staat inbreng van experts te integreren in zijn onderwijs. Hij kan de contacten met 

ouders en externen goed onderhouden en vormgeven aan een professionele leergemeenschap met zijn collega’s.  

 

6. Bekwaam in reflectie en onderzoek. 

Een startende leerkracht is in staat met behulp van de reflectiecirkel te reflecteren op zijn professioneel handelen. Hij 

kan volgens de onderzoekscyclus een onderzoek opzetten en uitvoeren en nagaan wat de effecten zijn van zijn 

handelen op de prestaties van leerlingen.   

 

 

3.3 Kenmerkende situaties 
Alle competenties oefen je in situaties waarin je tijdens je opleiding terechtkomt. Dat gebeurt soms toevallig: je hebt 

een gesprek met een ouder bij de deur van je lokaal, je hebt een kind in de klas met een specifiek probleem en jij 
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moet daarmee leren omgaan. Andere werksituaties zijn nogal voorspelbaar. Zo zal je moeten leren om taal of 

rekenlessen te geven, leren een kind te observeren en aangepaste hulp aan te bieden. De vakinhoudelijk- en 

vakdidactische competenties nemen een belangrijke plaats in binnen de opleiding. Binnen de vakinhoudelijke en 

didactische competenties maken we een onderscheid in vier verschillende niveaus: 

1. werken met een eenvoudig onderwijsontwerp 

2. zelfstandig lessen ontwerpen 

3. adaptief werken (waarbij je je les afstemt op de verschillen tussen kinderen) 

4. geïntegreerd en thematisch werken 

In elk jaar van de opleiding moet je aantonen dat je een bepaald niveau beheerst.  

 

Omdat de vakinhoudelijke en didactische competenties heel divers zijn, hebben we voor elk niveau een aantal 

kenmerkende situaties geformuleerd. Dat zijn werksituaties die veel voorkomen in het beroep van leerkracht 

basisonderwijs en gezamenlijk een representatief beeld geven van wat het werken in de klas inhoudt. De 

kenmerkende situaties geven dus richting aan je stageactiviteiten en garanderen dat je niet eenzijdig bezig bent. Voor 

elke kenmerkende situatie hebben we ook een aantal kwaliteitseisen geformuleerd, zodat je weet wat we in de stage 

van je verwachten. Op de meeste kenmerkende situaties word je voorbereid door de cursussen uit het 

onderwijsprogramma.  

In deze kenmerkende situaties gaat het nooit alleen maar om de vakinhoudelijke- en vakdidactische competenties; 

ook op alle andere competenties wordt een beroep gedaan. 

 

In je portfolio toon je aan dat je in deze kenmerkende situaties kunt functioneren en dat je in staat bent om een 

koppeling te maken met de theorie die op de opleiding wordt aangeboden. Hoe je dat kunt doen, staat in de 

toetsplannen voor het portfoliogesprek.  

 

Voor de major hebben we zowel voor het kernprogramma als voor de specialisatie voor elk vakdidactisch niveau een 

aantal kenmerkende situaties geformuleerd. 

 
Kenmerkende situaties Universitaire pabo 
 

Niveau 1 Lesgeven met behulp van een methode of een eenvoudig onderwijsontwerp 

Je bereidt lessen voor met behulp van methodisch materiaal of met behulp van een eenvoudig onderwijsontwerp. Je 

volgt daarbij grotendeels de structuur van de methode en houdt enigszins rekening met de verschillen in de groep.  

 

Kernprogramma 

In de kolom groep is aangeven in welke groepen de kenmerkende situaties uitvoerbaar zijn. 

In de kolom kwaliteitseisen staat aangegeven aan welke eisen een kenmerkende situatie moet voldoen. Voor alle 

lessen geldt dat je het lesschema en routeschema uit Onderwijs ontwerpen gebruikt (behalve bij bewegingsonderwijs 

en groep 1-2). In de kwaliteitseisen gaan we uit van de persoonlijke competenties niveau 1-2. Deze zijn in de kolom 

hieronder toegespitst op de kenmerkende situatie van een bepaald onderwijsleergebied. 

 
Groep Beschrijving kenmerkende situatie Blok Kwaliteitseisen 

1-2 1. Bewegingsonderwijs met twee groepen 
Je biedt samen met de groepsleerkracht aan 
een kleutergroep betekenisvolle activiteiten 
aan in een groepjesles. Daarbij heb jij de 
verantwoordelijkheid m.b.t. instructie en 
begeleiding over minstens twee activiteiten. 

1 1. De lesvoorbereiding is volgens model uit het stageplan 
(model bewegingsonderwijs) uitgewerkt. Activiteiten zijn 
geselecteerd uit: "Bewegingsonderwijs in het speellokaal". 
Let op: opdracht 11 uit de module/cursus "bewegen 1" 
stelt eisen aan de voorbereiding! 

2. Alle materialen staan en/of liggen klaar voordat de 
lesgever begint met voorbeeld en leervoorstel. 

3. De situatie is veilig neergezet: looplijnen, afgebakende 
werkterreinen, materiaal hangt/staat stevig, matten 
aanwezig op de goede plek, zit-/wachtplaats. 

4. Groepen worden door de lesgever samengesteld. 
5. Er wordt zo nodig afgenummerd (volgorde van beurten; 

wachters). 
6. De lesgever geeft altijd met behulp van een voorbeeld het 

leervoorstel. Dit gebeurt zichtbaar voor iedereen en goed 
verstaanbaar. 



Educatieve Academie - afdeling Pabo           STUDIEGIDS  Universitaire pabo, cursusjaar 2017-2018  
 

17 

7. Afspraken m.b.t. volgorde van handelen zijn beknopt en 
duidelijk: wie, wat, waar, wanneer en wat daarna? De 
kinderen snappen wat van hen wordt verwacht. 

8. (eventueel) Hulpverleners worden duidelijk geïnstrueerd. 
9. De lesgever is in interactie met de kinderen: 

 Concreet in taalgebruik, 

 Stimulerend en uitnodigend,  

 Aanmoedigend 

 Ruimte gevend tot uitproberen. 
10. De activiteit wordt op tijd bijgesteld als het niet loopt: 

Regels worden (opnieuw) duidelijk (extra) maatregelen 
m.b.t. veiligheid, arrangement, groepsindeling e.d. 

11. De gekozen activiteit is uitdagend en boeiend voor de 
meeste kinderen. 

 
Literatuur: Bewegingsonderwijs in het speellokaal (zie 
boekenlijst) 
Reader “het organiseren en aanbieden van 
bewegingsactiviteiten bij kleuters”  (behorend bij de module 
bewegen met jonge kinderen) 

1-8 2. Bijbelverhalen 
Je houdt Bijbel(vertel)lessen waarbij je bij de 
inhoudelijke en didactische voorbereiding 
systematisch te werk gaat. Bij de les maak je 
gebruik van een methode (als die er is) en 
media. De les wordt afgerond met een lied 
of een klassengesprek, waarin je de kinderen 
de gelegenheid geeft te reflecteren op het 
Bijbelverhaal. Hierbij geef je zo mogelijk ook 
ruimte aan kinderen met een andere 
godsdienstige achtergrond. 

2,3 1. In de lesvoorbereiding maak je duidelijk dat je het 
Bijbelgedeelte zelfstandig hebt gelezen, gestructureerd en 
in scènes hebt verdeeld.  

2. Je formuleert de specifieke doelstelling zo dat het over de 
te vertellen tekst gaat. 

3. Tijdens de vertelling gebruik je de basale verteltechnieken, 
(zie  cursus Verhalen vertellen en het daarbij behorende 
boekje “Verhalen vertellen”  door Rolf Robbe). 

4. In je vertelling laat je het verhaal voor kinderen leven, 
doordat je gebruik maakt de zintuigen: ik zie, ik voel e.d. 

5. Je trekt het verhaal in de belevingssfeer en laat de 
kinderen het verhaal meemaken. 

6. De vertelling heeft een boodschap die duidelijk overkomt. 
7. Je vertelling is aangepast aan de leeftijdsontwikkeling van 

het kind; dit komt tot uiting in de complexiteit van de 
vertelling. 

8. De verwerking sluit aan op de doelstelling van de les. Het 
is een check of jouw punt ook het punt van de kinderen 
geworden is.  

 
Literatuur:  
∙ Voor je een Bijbelverhaal vertelt (module) 
∙ Verhalen vertellen, Rolf Robbe, GPC, 2000 
∙ Modules OT en NT voor zover van toepassing 
∙ McConville, Oude Testament in hoofdlijnen 
∙ Reader NT 
∙ Voorbereidingsboeken: Bij de Bron, Aan de Basis, Leren en 

leven, naar ’t heiligblad e.d. 

1-8 3. Muzikale vorming 
Je geeft muzieklessen uit een methode 
waarin kinderen vooral zingen en muziek 
maken. De overige muzikale domeinen 
mogen ook onderdeel van de lessen zijn. 
Door deze muzikale gedragingen leren de 
kinderen over klank- en vormeigenschappen 
en betekenisaspecten. 

4 1. In je lesontwerp of –doel geef je aan met welke 
combinaties uit het KVB-model je vooral werkt. 

2. In je lesontwerp beschrijf je welke kwaliteit je wilt halen bij 
het zingen en hoe je die kwaliteit wilt 
bereiken/verbeteren. 

3. Bij het zingen laat je de juiste begintoon goed overnemen 
en je leidt het zingen met liedleidgebaren. 

4. Werk door je leiding geven en responsiviteit aan een 
positieve sfeer. 

Voorbereiding: 
Didactiek: 
∙ Muziekmeester!: 

- bl. 147 opdr. 4 
- bl. 142 t/m 152 

∙ -Eigenwijs: de inleiding 
Voor muziektheorie:  
MuziekMeester! bl. 99 t/m 118 

1-8 4. Beeldende vorming  
Je verzorgt lessen tekenen of 
handvaardigheid met behulp van een 
methode. Je stimuleert en begeleidt 
kinderen met behulp van je eigen ervaring 
met het creatieve proces. Je stimuleert bij 

4 1. Je betrekt alle onderdelen van het lesschema Beeldende 
Vorming beschrijf je in je les. 

2. Je hebt voorafgaand aan de les de benodigde materialen 
klaar staan en zorgt tijdens de les voor een goede 
organisatie. 

3. Je stimuleert kinderen verschillende dingen te proberen 
om tot een beeldend product te komen. 
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kinderen het beschouwen van hun 
kunstproducten. 

4. Aan het eind van de les neem je tijd om samen met de 
kinderen de werkstukken te beschouwen en te bespreken.  

 
Literatuur: Onna, J.van   (2004)  Laat maar zien   WN Groningen 
Hoofdstukken 1 t/m 7 en hfdst  12 en 13 
Zie ook beoordelingsformulieren achter in het boek. 
Methode “Uit de kunst”  
Methode "Moet je doen" 

5-8 5. Natuuronderwijs aardrijkskunde 
methodelessen 
Je geeft lessen natuuronderwijs of 
aardrijkskunde met behulp van een 
methode. Je gebruikt concreet natuurlijk 
materiaal en werkbladen uit de methode in 
de lessen.  
Je weet kinderen te interesseren voor het 
onderwerp. Je lost leer- en 
gedragsproblemen op die zich voordoen 
tijdens de les. 

4 Natuuronderwijs: 
1. In je lesschema is duidelijk verwoord hoe je de les 

organiseert en wanneer je de concrete materialen inzet. 
2. Je hebt voorafgaand aan de les de benodigde materialen 

klaar staan. 
3. In je lesschema is in het klassenmanagement ook 

verwoord op welke manier je verwacht dat de kinderen 
het materiaal gebruiken (klassenregels). 

4. Je stelt vooraf kwaliteitseisen aan het werk dat de 
kinderen maken en evalueert daar ook op. 

5. In de les maak je gebruik van concreet materiaal. 
 
Literatuur:   
J. Zwiers e.a. ‘Natuur is overal’ ISBN 90-75142-57-9 
 
Aardrijkskunde: 

1. Bij je lesvoorbereiding maak je gebruik van het de 
geografische kubus uit het didactiekboek. 

2. Je gebruikt de vierslag bij het opzetten van de les. 
3. Je controleert of de methodeles voldoende visueel 

materiaal bevat voor de les. 
4. Je gebruikt een samenwerkend leren opdracht. 
5. Je stelt precies vast wat de doelen zijn van de les en 

hoe deze kunnen worden vastgesteld. 
6. Gebruikt kaartmateriaal in de les zoals 

klassenplattegrond of andere kaarten. 
7. Je oefent met de kinderen kaartvaardigheid en je 

stelt een geografisch thema centraal in een regio. 
Zie ook: Geowijzer ; A. Peters, F. Westerveen 

5-8 6. Geschiedenis methodeles 
Je geeft geschiedenislessen met behulp van 
een methode. Je gebruikt de werkbladen van 
de methode als verwerking. Als de school 
beschikt over bv een digibord, beamer, kijk 
je of dit kunt gebruiken. 

4 1. Bij de lesopzet maak je gebruik van de 4-slag speuren/ 
ontmoeten/ ordenen/ productie. 

2. Je gebruikt bij de les concreet materiaal, bijvoorbeeld een 
voorwerp, een vertelplaat of een foto. 

3. Je hanteert de tijdbalk en laat de kinderen met 
geschiedkundige bronnen werken. 

 
Literatuur: “Verleden, heden, toekomst” door C. vd  Kooy, 5e 
druk, hoofdstuk 6 en 7 

4-8 7. Verkeer 
Je geeft een verkeersles met behulp van een 
methode.  

- 1. In de instructie maak je gebruik van audiovisuele 
hulpmiddelen.  

2. In de les raak je met kinderen in gesprek over hun eigen 
gedrag in het verkeer. 

1-2 8. Werklessen/ constructieve beeldende 
activiteit  
Je biedt constructieve /beeldende 
activiteiten aan  in de onderbouw (of 
werkles – activiteiten). Je sluit daarbij aan bij 
het thema waarover gewerkt wordt. Je biedt 
zelf twee activiteiten aan en begeleidt de 
kinderen bij het werken. Je observeert 1 
leerling vanuit een (in overleg met de 
werkbegeleider te bepalen) 
ontwikkelingslijn. 

1 1. Het lesontwerp bevat een beschrijving van  
∙ wat de kinderen leren d.m.v. de activiteit; 
∙ bij welke leerlijnen je aansluit;  
∙ hoe je de kinderen een stapje verder helpt; 
∙ hoe je bij een constructieve / beelden de activiteiten 

aansluit bij het OGO-concept; 
2. Je observeert 1 leerling vanuit een bepaalde 

ontwikkelingslijn en legt dit vast 
3. Tijdens het begeleiden ga je contact aan met de leerling en 

probeert daarbij te motiveren en te ondersteunen 
Literatuur: Wieke Bosch, e.a. Onderwijs aan het jonge kind, een 
vak apart, deel 2 hoofdstuk 7 en deel drie hoofdstuk 14 (of Frea 
Janssen-Vos, Het materialenboek, hoofdstuk 2 en 3.) 

 9. Inrichten van een ontwikkelingsgerichte 
thema –hoek (niveau 1) 
Je richt een thema - hoek in, waarin kinderen 
op een betekenisvolle manier kunnen bezig 
zijn met lees/schrijf en reken/wiskunde 
activiteiten. 

 In de hoek zijn mogelijkheden om bezig te zijn met 
betekenisvolle (echte) lees/schrijfactiviteiten (w.o. 
voorbereidende) en reken/ wiskunde –activiteiten. 
 
Literatuur: Wieke Bosch, e.a. Onderwijs aan het jonge kind, een 
vak apart, deel 2 hoofdstuk 3 en 7, deel drie hoofdstuk 15 

4-6 10. Tafels van vermenigvuldiging  
Je geeft realistisch rekenonderwijs over het 
aanleren van tafels, waarin je gebruik maakt 

2 1. Je hanteert een logisch volgorde in je stapsgewijze uitleg. 
2. De stappen in je uitleg zijn zichtbaar voor de kinderen. 
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van de fasen van de tafelleergang. Zo 
mogelijk maak je gebruik van ICT. 

Literatuur: Niet meer als papieren versie (nieuw) te verkrijgen, 
wel een fotografische via de volgende URL: (vanaf blz. 72)  
http://igitur-archive.library.uu.nl/math/2008-0709-
071234/proeve%20deel2.pdf 
 

1-8 11. Meten  
Je verzorgt lessen meten waarin je eraan 
werkt dat kinderen inzicht krijgen in het 
metrieke stelsel. Je maakt gebruik van 
concreet materiaal en sluit je aan bij de 
leefwereld van kinderen. 

3 1. Je werkt aantoonbaar aan inzicht gewerkt, niet trucmatig 
(volgens de mechanistische methode van nullen erbij of 
eraf), maar met de voorvoegsels, zoals kilo = 1000 enz.  

2. Je maakt begrippen concreet voorstelbaar. 
3. Je hanteert concreet materiaal en sluit aan bij de 

leefwereld van kinderen. 
 
Literatuur:  Meten en meetkunde  Twee boeken in de serie van 
Wolters – Noordhoff, samengesteld door het TAL – team. 

3-4 12. Optellen en aftrekken  
Je verzorgt lessen realistisch rekenen met 
behulp van de methode over optellen of 
aftrekken tot 100. Zo mogelijk maak je 
gebruik van ICT. 

2 1. Je sluit aan bij de leefwereld van kinderen en maakt 
gebruik van concrete materialen en van de getallenlijn.  

2. In je instructie heb je aandacht voor de 
oplossingsstrategieën van kinderen.  

 
Literatuur: Jonge  Kinderen leren rekenen pag. 27 - 71 

1-3 13. Beginnende geletterdheid 
Je ontwikkelt de geletterdheid bij kinderen 
uit de groepen 1 - 3 door activiteiten als 
interactief voorlezen, begeleiding in de 
leesschrijfhoek, het uitvoeren van 
taalspelletjes of het verzorgen van lessen 
aanvankelijk lezen met behulp van een 
methode. 

1 1. Je werkt aantoonbaar aan de tussendoelen beginnende 
geletterdheid. 

2. Je maakt gebruik van concrete hulpmiddelen om 
leesvaardigheden en leesstrategieën te ondersteunen. 

 
Literatuur: H. Huizenga, Aanvankelijk & technisch lezen, hst. 3 en 
Huizenga & R. Robbe Competentiegericht taalonderwijs, hst. 5 

4-8 14. Werken met een taalmethode 
Je verzorgt taalonderwijs met behulp van 
een spellingmethode, taalmethode en 
leesmethode. Je bent in staat de didactische 
route uit de methode te hanteren of op 
onderdelen aan te passen. Er wordt zo 
mogelijk gebruik gemaakt van (ICT) 
materialen en werkvormen uit de methode 

2 1. Het lesontwerp bevat een formulering van de doelstelling 
in termen van deelvaardigheden en aan te leren 
strategieën  

2. De les bevat een motiverende introductie gerelateerd aan 
het lesdoel 

3. In je instructie heb je aandacht voor lees- en 
spellingstrategieën, zodat kinderen weten wat ze moeten 
doen om het lesdoel te halen 

4. In spellinglessen besteed je aandacht aan het verschil 
tussen spelling en uitspraak en markeer je de 
moeilijkheden in de spelling; zo nodig besteed je aandacht 
aan de betekenis van woorden 

Literatuur: Huizenga & R. Robbe Competentiegericht 
taalonderwijs 

3-8 15. Schrijven 
Je geeft schrijfonderwijs met behulp van een 
methode. 

3 1. Je geeft een goede bordinstructie en analyse van de 
schrijfhandeling.  

2. Je hebt aandacht voor de schrijfhouding (papierligging, 
penvatting en ruitenwisserbeweging) van kinderen 

 
Literatuur: Kooijman, Else. e.a. ( 2008) Pak je pen.  Cantal 
Rosmalen 
www. Pak je pen 
www. Handschriftontwikkeling 
Diverse methoden voor schrijven 

1-8 16. Voeren van klassengesprekken 
Je voert verschillende typen gesprekken met 
kinderen, waaronder een kringgesprek en 
een onderwijsleergesprek. 
NB Je kunt deze kenmerkende situatie 
combineren met andere situaties die 
hierboven beschreven zijn 

2 1. Je laat in het lesschema zien om welk typen 
werkvorm/gesprek het gaat en welke (hoofd)vragen je 
gaat stellen. 

2. Je gaat responsief in op de kinderen en zorgt voor een 
goede beurtverdeling. 

3. Je zorgt voor een positief verloop van een gesprek, waarin 
kinderen betrokken blijven. 

 

  

http://igitur-archive.library.uu.nl/math/2008-0709-071234/proeve%20deel2.pdf
http://igitur-archive.library.uu.nl/math/2008-0709-071234/proeve%20deel2.pdf
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Niveau 2 Zelfstandig lessen ontwerpen en geven 

Je ontwerpt zelfstandig lessen en selecteert daarbij inhouden uit verschillende bronnen. Je houdt rekening met de 

beginsituatie en verbindt leerstof, leerling en leefwereld met elkaar. Je start lessen op een aansprekende manier. Je 

geeft doelgerichte instructie en hanteert gevarieerde werkvormen. Je houdt gedurende een dagdeel rekening met 

verschillen in niveau en tempo in de groep. 

In je voorbereiding beschrijf je de leerstappen en houd je rekening met de leerstof, de leerling, en de leefwereld. Je 

beschrijft de inleiding inclusief de motiverende aspecten die je hanteert, je geeft een tijdpad aan en beschrijft het 

gebruik van hulpmiddelen. Je maakt in de leerinhouden een onderscheid tussen hoofd- en bijzaken. Je geeft aan hoe 

de les wordt afgerond. Je formuleert voor de les algemene doelen in termen van leertaken.  

 

Kernprogramma 

 

In de kolom groep is aangeven in welke groepen de kenmerkende situaties uitvoerbaar zijn. 

In de kolom kwaliteitseisen staat aangegeven aan welke eisen een kenmerkende situatie moet voldoen. Voor alle 

lessen geldt dat je het lesschema en routeschema uit Onderwijs ontwerpen gebruikt (behalve bij bewegingsonderwijs 

en groep 1-2).  

 
groep beschrijving kenmerkende situatie blok Kwaliteitseisen 

1-2 1. Bewegingsonderwijs met drie groepen  
Je voert bij kleuters zelfstandig lessen 
bewegingsonderwijs uit waarbij in groepjes wordt 
gewerkt. De lessen bestaan uit ten minste 3 
activiteiten. Je voert de les zodanig uit dat qua 
organisatie "loopt". Bij minimaal 1 activiteit houd je 
alle kinderen actief binnen het bewegingsprobleem. 
 

2 1. Je organisatie is efficiënt. 
2. Je handelt lesdoelgericht op grond van concrete bewegings- en 
reguleringsdoelen. 
3. Je leerhulp is gericht op blijvende deelname van de kinderen 
(leerhulp=arrangement-voorbeeld-aanwijzing-aanpassing activiteit-
hulpverlenen) 
4 Je past lesgeefrollen (S.I.O.C) effectief toe: scheidsrechter, 
instructeur, organisator, coach  
NB: De uitvoering van deze kenmerkende situatie maakt deel uit van 
de toetsing voor de Bewegen in ontwikkeling. Voor de toetsing moet 
je het volgende bewijsmateriaal verzamelen: 

∙ Schriftelijke lesvoorbereiding 
∙ Feedback van de leerkracht 
∙ Video van de gegeven les 
∙ Zelfevaluatie van de les 

Zie voor de precieze eisen: het toetsplan. 
 
Literatuur: 

1. Bewegingsonderwijs in het speellokaal (zie boekenlijst) 
2. Reader “het organiseren  en aanbieden van 

bewegingsactiviteiten bij kleuters”  (behorend bij de 
module bewegen met jonge kinderen; niveau 1) 

3. volgordes in bewegingssituaties ( bijlage bij module 
“bewegen in ontwikkeling”; niveau 2 ) 

3-8 2. Buitenspelen (bewegen in andere contexten)  
Je plant en organiseert één van de volgende 
buitenactiviteiten:  
A. Het buitenspelen van kinderen (pauze-uur of extra 
uur in het park). Je gebruikt (deels zelf ontworpen) 
opdrachtkaarten om het spelen op gang te brengen. 
B. Een spelmorgen voor een bouw van de basisschool 
Je werkt, zo mogelijk, in teamverband (ongeveer 3-5 
personen)  
C. alternatieve opdracht: als A of B onmogelijk is kan 
gekozen worden voor een alternatieve opdracht: zie 
module (toelichting in instructie-uur) 

3 Hieronder zijn de criteria uit de beoordelingslijst opgenomen. 
Wanneer de opdracht met voldoende of goed is afgesloten wordt 
deze beoordeling toegevoegd als bewijsstuk in het portfolio: 

1. Plan van aanpak met heldere doelomschrijving en 
productbeschrijving 

2. Taken en Planningslijst: wie doet wat wanneer 
3. Afbakening; grenzen en randvoorwaarden 
4. de ingezette opdrachtkaarten voldoen aan de eisen die in 

het cursusboek zijn geformuleerd) 
5. De gekozen/uitgevoerde activiteiten zijn geselecteerd als 

“verwante activiteiten”  op basis van de bijlage “leerlijnen 
en verwante activiteiten”  uit het cursusboek 

6. Verantwoording geïnvesteerde tijd 
7. Evaluatie van het plan en de uitvoering; doelen en sbl-

aandachtspunten zijn verwerkt in de evaluatie 

1-8 3. Bijbelse thema's 
Je verzorgt onderwijs over een Bijbels onderwerp (bv 
over verzoening en doop).  

3 a. Je sluit aan bij de geloofs- en ervaringswereld van kinderen en 
hanteert verschillende werkvormen.  

b. Je concretiseert een Bijbels teken /symbool/geloofsbegrip op het 
niveau van de kinderen.  

c. Hierbij houd je rekening met kinderen met een andere 
levensbeschouwelijke achtergrond. 

 
Literatuur: zie kenmerkende situatie niveau 1 
Module symbooltaal, geloofsleer en de daarin opgegeven literatuur 
cq. readers 
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6-8 4. Kerkgeschiedenis 
Je verzorgt op basis van diverse bronnen lessen 
kerkgeschiedenis 

2 1. Je maakt kinderen duidelijk waarom dit onderwerp voor hen 
relevant is.  

2. Je houdt rekening met de christelijke identiteit van de school. 
3. Je zorgt voor een gevarieerde werkvormen en een verwerking 

die aansluit bij de doelstelling. 
Literatuur: 
Module: Didactiek van de kerkgeschiedenis, Kerk en Geloof 
Viaa Online: lessenserie Kg, toegankelijk voor iedereen 
Boek: Antwoord uit het verleden, Praktische kerkgeschiedenis 

6-8 5. Wereldgodsdiensten 
Je ontwerpt en verzorgt lessen over (een) 
wereldgodsdienst(en) 

4 Je houdt rekening met de verschillende levensbeschouwelijke 
achtergronden van de kinderen en de geloofsontwikkeling van de 
leeftijdsgroep. 
 
Literatuur: 
Module Wereldgodsdiensten 
Module Visies op godsdienstonderwijs / identiteit 

1-8 6. Beeldende vorming onderwijsontwerp 
Je geeft zelfontworpen lessen beeldende vorming. 
m.b.v. het basisplan. Je sluit daarbij aan bij het kennis- 
en vaardigheidsniveau van de kinderen. Je plaats je 
lessen op de leerlijnen over de beeldaspecten. Je 
verbindt relevante kunst met je opdrachten en leert 
kinderen meer over kunst door middel van een 
kijkwijzer. Je zorgt voor een inspirerende 
leeromgeving.  
Je stimuleert de kinderen tijdens de lessen in hun 
creatieve proces en daagt ze uit tot een 
niveauverhoging. Je kunt het werk van de kinderen 
aan het eind van een les op een stimulerende en 
lerende manier beoordelen aan de hand van de 
doelen van je les. 

4 1. Je hebt voorafgaand aan een les de benodigde materialen klaar 
staan. 

2. Alle onderdelen van het lesschema Beeldende Vorming beschrijf 
en betrek je in je les. 

3. Je geeft kinderen duidelijke informatie over één of meerdere 
beeldaspecten die ze gebruiken bij de opdracht.  

4. Je verbindt kunst met je opdracht d.m.v. een kijkwijzer. 
5. Je inspireert kinderen door (beeld)materiaal. 
6. Je stimuleert kinderen verschillende dingen te proberen om tot 

een beeldend product te komen. 
7. Aan het eind van een les neem je tijd om samen met de 

kinderen de werkstukken te beschouwen en te bespreken aan 
de hand van criteria van de opdracht.  

 
Literatuur: Onna, J.van   (2004)  Laat maar zien   WN Groningen  
Alle hoofdstukken 
Zie ook beoordelingsformulieren achter in het boek. 
Methode “Uit de kunst”  
Methode "Moet je doen" 
Sites van BIK kunstenaars 

1-8 7. Luisteren naar en bewegen op muziek 
Je geeft muzieklessen, eventueel met behulp van een 
methode, waarin de kinderen vooral luisteren naar en 
bewegen op muziek. In je lessen werk je ook met 
grafische en traditionele muzieknotatie. Zingen en 
muziek maken kunnen onderdelen van de lessen zijn.  

2 1. Je verwerkt in (de voorbereiding van) de les de onderdelen van 
het KVB-model (klank, vorm en betekenis). 

2. De luisterfragmenten of beweegactiviteiten sluiten aan bij de 
leefwereld en ontwikkeling van de leerlingen. 

3. Je gebruikt muzieknotatie ondersteunend bij het luisteren en 
musiceren, maar nooit als doel op zich. 

4. Je let goed op de kwaliteit van de muzikale gedragingen bij de 
kinderen en verbetert die door de kinderen te stimuleren en het 
goede voorbeeld te geven. 

1-8 8. Drama 
Je verzorgt dramalessen met een inleiding, een kern 
en een afsluiting rondom een thema of een techniek. 

4 1. Je les bevat een inleiding, warming-up, instructie, kern en 
afsluiting. 

2. Je lesdoelstellingen zijn zowel dramaspecifiek als 
persoonlijkheidsvormend en zijn geformuleerd op het gebied van 
wie, wat en hoe. 

3. Je opdracht sluit aan bij de ontwikkelingsfase en de beleving van 
het kind. 

4. Je opdracht prikkelt het kind om tot een fantasierijke uitwerking 
te komen en omvat een kader waarbinnen je het kind stimuleert 
om te spelen. 

5. Je geeft concrete aanwijzingen die het kind helpen om de 
kwaliteit van zijn spel te verhogen. 

6. Je creëert een positieve werksfeer door het kind te 
enthousiasmeren, de uitleg te illustreren en positief en respectvol 
om te gaan met het kind en zijn leerproces.  

 
Literatuur: Holger de Nooij 'Kijk op spel' Wolters-Noordhoff 
Groningen/Houten) 

9 -11 Zaakvakken, afhankelijk van de situatie op de stageschool 

4-8 9. Aardrijkskunde 
Je ontwerp en verzorgt 
onderwijs in aardrijkskunde. 
Je ontwikkelt lesvormen 
waarbij maximale ruimte is 
voor gedifferentieerd werken 
binnen de groep. Je start 
vanuit de vierslag op een 

9 – 11 
Je geeft minimaal 
drie lessen 
geïntegreerd 
zaakvakkenonderwi
js bijvoorbeeld met 
behulp van een 

3 1. Je les bevat de vakdidactische aspecten van 4-slag en 
multiperspectiviteit  

2. Je zet de hulpmiddelen doelmatig in als ondersteuning van de 
lesdoelen 

3. Je hanteert de werkvormen bij de verwerking om te controleren 
of de leerlingen de lesdoelen hebben bereikt. 

4. Er is sprake van een duidelijke differentiatie in leerstof en 
verwerkingsvormen 
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interactieve manier. Je 
gebruikt audiovisuele 
hulpmiddelen of ICT. Je maakt 
in de verwerking van de 
leerstof gebruik van 
alternatieve werkvormen 
buiten de werkbladen om.  

methode als 
Topondernemers 

 
Zie ook: Geowijzer ; A. Peters, F. Westerveen 

6-8 10. Interactieve 
geschiedenis  

Je verzorgt 
geschiedenisonderwijs 
waarbij je en de leerlingen 
confronteert met de diverse 
rollen die je hebt zoals: dader, 
slachtoffer en omstander. 
Hierbij kunt je de werkvorm 
hanteren, zoals de fotoles en 
de forumles. 

2 1. Je onderwijs past binnen het canonvenster van de beschrijving 
van historische kennis. 

2. Je schakelt de leerlingen in bij onderzoek en uitvoering. 
3. Je maakt gebruik van een tijdsbalk/tijdslijn. 
4. Je zorgt ervoor dat kinderen zich kunnen verplaatsen in 

slachtoffer-dader-omstander. 
5. Je maakt gebruik van story of life/ verhalende vorm. 
6. Je stimuleert de kinderen tot onderzoekend bezig zijn en 

nieuwsgierigheid naar het oudere en 'andere'. 
7. Je maakt gebruik van materialen; historische bronnen als foto's – 

film en zo mogelijk ICT. 
8. Je hebt zo mogelijk aandacht voor christelijke aspecten. 
 
Literatuur: “Verleden, heden, toekomst” door C. vd  Kooy, 5e druk, 
hoofdstuk 6 en 7 

1-8 11. Natuuronderwijs vanuit 
leefwereld 

Je ontwerpt en verzorgt een 
natuuronderwijs, waarbij 
leefwereld, leerstof en 
leerling wisselend naar voren 
komen.  

3 1. In je lesschema is duidelijk verwoord hoe je de les organiseert, je 
maakt gebruik van het 5-stappenplan (of het model van Zwiers) 
en wisselt tussen leefwereld, leerstof en leerling. 

2. Je hebt voorafgaand aan de les de benodigde materialen klaar 
staan. 

3. In de les maak je gebruik van concreet materiaal 
4. Je weet de kinderen tot nieuwsgierigheid te brengen, waarmee 

ze via operationele vragen tot onderzoek komen. 
5. Je stelt vooraf kwaliteitseisen aan het werk dat de kinderen 

maken en evalueert daar ook op. 
6. Je maakt gebruik van groepswerk en samenwerken 
 
Literatuur:   

- J. Zwiers e.a. ‘Natuur is overal’ ISBN 90-75142-57-9 
Didactiek onderzoekend en Ontwerpend leren:  VTB-Pro, M. van Graft 
e.a. 

6-8 12. Sociaal-emotionele ontwikkeling  
Je ontwerpt en verzorgt twee opeenvolgende lessen 
sociaal-emotionele ontwikkeling in de bovenbouw. Bij 
het uitvoeren van tweede les bouw je voort op de 
evaluatie van de eerste les. 

2 1. Het gekozen onderwerp en doel past goed bij de 
belevingswereld van deze groep 

2. de gekozen werkvormen zorgen voor goede betrokkenheid bij de 
kinderen. De sfeer is positief 

3. gebruik de aspecten uit de basiscommunicatie en zorg voor een 
goed invulling van je responsiviteit (niveau 2-3) 

1–2-3 13. Inrichten van een ontwikkelingsgerichte thema –
hoek (niveau 2) 

Je richt een thema - hoek in, waarin kinderen op een 
betekenisvolle manier kunnen bezig zijn en begeleidt 
kinderen bij verschillende activiteiten in de hoek. 

1 
 

1. Het onderwerp sluit aan bij de leefwereld van de kinderen 
2. Er zijn aan de werkelijkheid gerelateerde lees/schrijf - en 

reken/wiskunde -activiteiten binnen de hoek noodzakelijk. 
3. Er zijn verschillende rollen mogelijk binnen de hoek 
4. Er zijn 'echte' materialen aanwezig die het spel stimuleren. 
5. Je sluit je aantoonbaar aan bij hun zone van naaste ontwikkeling. 
 
Literatuur: Wieke Bosch, e.a. Onderwijs aan het jonge kind, een vak 
apart, deel 2 hoofdstuk 6,7, 8 en15 en deel drie hoofdstuk 14 (of Frea 
Janssen-Vos, Het materialenboek, hoofdstuk 2 en 3.) 

1-2 14. Taalontwikkeling van kleuters 
Je begeleidt de taalontwikkeling van kleuters door 
verschillende activiteiten, zoals voorlezen en vertellen, 
het gebruik van liedjes en gedichtjes, 
taalluisterspelletjes en poppenkastspel 
NB Je kunt deze kenmerkende situatie combineren 
met andere kenmerkende situaties zoals het inrichten 
van een ontwikkelingsgerichte hoek 

1 1. In je voorbereiding plaats je de activiteiten op een leerlijn 
2. Je formuleert duidelijke taaldoelen 
3. Je start vanuit een uitdagende en motiverende instapsituatie 
4. Je gebruikt concrete ondersteunende materialen 
5. Je schakelt zo veel mogelijk de kinderen in 
6. Je geeft interactieve instructie 
 
Literatuur: R. Robbe & R. Pitstra, Taal en kleuters 

1-2 15. Kleuterwiskunde 
Je begeleidt de rekenontwikkeling bij kleuters door 
zowel klassikale activiteiten als activiteiten in kleine 
groepjes. 

1 1. Je ontwerpt een uitdagende en stimulerende leeromgeving 
waarin je gebruik maakt van concrete materialen 

2. Je schakelt bij klassikale activiteiten alle kinderen zoveel mogelijk 
in. 

3. Je kunt beoordelen hoever een kleuter is in zijn telontwikkeling 
4. Je stimuleert kinderen tot rekenactiviteiten die hen verder 

brengen in hun ontwikkeling. 
 
Literatuur: Jonge kinderen leren rekenen, uitgegeven door Wolters – 
Noordhoff, samengesteld door het TAL - team 
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6-8 16. Cijferen 
Je ontwerpt en een rekenles over kolomsgewijs 
rekenen en hanteert daarbij zelf bedachte oefeningen 
die gericht zijn op het automatiseren van de 
basisvaardigheden van het rekenen.  

3 1. Je verantwoordt in je lesvoorbereiding in welke fase op weg naar 
het cijferende rekenonderdeel je de les geeft. 

2. Je past ook in dit onderdeel de principes van het realistische 
principes rekenonderwijs toe. 

 
Literatuur: Via de volgende URL vanaf blz. 175 
http://igitur-archive.library.uu.nl/math/2008-0709-
071234/proeve%20deel2.pdf 

6-8 17. Breuken, procenten en verhoudingen 
Je ontwerpt en verzorgt, conform de principes van 
realistisch reken-wiskundeonderwijs, rekenlessen over 
breuken, kommagetallen en procenten/verhoudingen.  

4 1. De introductie van het onderwerp sluit aan bij de denkwereld 
van de kinderen. 

2. Je gebruikt informele kennis van kinderen over het betreffende 
onderwerp in je les.  

3. Je legt waar mogelijk de relatie die er is tussen de verschillende 
onderwerpen 

4. Je houdt rekening met niveauverschillen tussen kinderen. 
 
Literatuur: Breuken, Procenten, kommagetallen en verhoudingen. 
Uitgave van Wolters – Noordhoff, samengesteld door het TAL - team 

6-8 18. Taalbeschouwing 
Je verzorgt onderwijs in taalbeschouwing over de 
functie en de gebruikswaarde van taal of over een 
taalkundig of grammaticaal begrip. Je hanteert hierbij 
het stappenplan voor het aanleren van begrippen of je 
gaat in op spontane taalsituaties die zich voordoen 
(bijv. met het lusmodel) en je benadrukt de rijkdom 
van taal.  

2 1. In het lesontwerp geef je aan wat de moeilijkheden zijn in de 
leertaak en welke begrippen je bekend veronderstelt. 

2. Je introduceert op een motiverende manier een bepaald 
taalverschijnsel of een grammaticaal begrip 

3. Je gebruikt het stappenplan voor het aanleren van begrippen 
(analyseren voorbeelden- introductie begrip – afbakenen begrip 
– aanleren strategie – toepassen strategie) 

4. Je geeft waar nodig aanvullende instructie of past de leerstof aan 
naar de mogelijkheden van de leerling 

5. Je schakelt de kinderen in bij het zoeken naar andere 
voorbeelden. 

Literatuur: H. Huizenga, Taalbeschouwing 

4-8 19. Spreken en luisteren 
Je begeleidt de ontwikkeling van spreken en luisteren 
door het ontwerpen en geven van lessen op dit 
gebied. Hierbij oefen je een specifieke vaardigheid en 
gebruikt daarbij werkvormen die in groepjes of 
klassikaal kunnen worden uitgevoerd.  
. 

3 1. De gegeven les is een zelfontworpen les die voldoet aan de 
volgende eisen: 
∙ Je geeft duidelijk aan wat de inhoud is van de 

onderwijsactiviteit 
∙ Je werkt in voor kinderen betekenisvolle situaties 
∙ De instructie leert kinderen de vaardigheid te hanteren 
∙ Kinderen oefenen de spreek- of luistervaardigheid 

voldoende  
∙ De werkvormen dagen uit tot samenwerkend leren  
∙ Er wordt gewerkt met passende materialen 
∙ Met de observatielijsten kan je goed controleren hoe de 

kinderen presteren 
2. De les is geïntegreerd met een ander vak (bijv. drama, sociale 

vaardigheden, aardrijkskunde) 
3. Na het gebruik van de observatielijsten kan je aangeven hoe de 

gekozen vaardigheid verder geoefend moet worden. 
Literatuur: 
Theorie uit de lessen (wordt opgestuurd na afloop van de lesweken). 
R. Robbe, Spreken en luisteren. (is niet meer leverbaar, wel 
beschikbaar in de mediatheek) 

3 20. Aanvankelijk lezen 
Je ontwerpt en geeft in groep 3 onderwijs in 
aanvankelijk lezen. Je leert een nieuw basiswoord aan 
en hanteert verschillende verwerkingsmaterialen, 
waaronder computerprogramma’s. Je maakt gebruik 
van verschillende instructieprincipes en kunt 
problemen van leerlingen benoemen in termen van 
leesstrategieën en deelvaardigheden van het lezen 

1 1. In je lesontwerp beschrijf je de doelstellingen in termen van 
leesstrategieën, letterkennis en auditieve en visuele 
deelvaardigheden 

2. Je gebruikt de belangrijkste hulpmiddelen van de methode. 
3. Je gebruikt het computerprogramma dat bij de methode hoort 
4. Je geeft op een gevarieerde manier instructie 
5. Je maakt door het stellen van vragen gebruik van de voorkennis 

van de leerlingen 
6. Je evalueert het werk van de leerlingen en signaleert welke 

leerlingen nog problemen hebben met bepaalde leesstrategieën 
en deelvaardigheden 

Literatuur: H. Huizenga, Aanvankelijk & technisch lezen 

1-8 21.   Voeren van klassengesprekken 
Je voert verschillende typen gesprekken met kinderen, 
waaronder een kringgesprek en een 
onderwijsleergesprek. 
NB Je kunt deze kenmerkende situatie combineren 
met andere situaties die hierboven beschreven zijn. 

- 1. Je laat in het lesschema zien om welk type werkvorm/gesprek 
het gaat en welke (hoofd)vragen je gaat stellen. 

2. Je gaat responsief in op de kinderen en zorgt voor een goede 
beurtverdeling. 

3. Je zorgt voor een positief verloop van een gesprek, waarin 
kinderen betrokken blijven. 

1-8 22. Pedagogische acties 
Je onderneemt pedagogische acties naar aanleiding 
van een concreet voorval, bijvoorbeeld een ruzie 

- 1. Geef het pedagogische aspect aan in de beschrijving en beschrijf 
vervolgens je reflectie in 4 fasen (reflectiecirkel) 

2. Gesprek met kinderen moet ingaan op de basisbehoeften relatie, 
competentie en autonomie. 

http://igitur-archive.library.uu.nl/math/2008-0709-071234/proeve%20deel2.pdf
http://igitur-archive.library.uu.nl/math/2008-0709-071234/proeve%20deel2.pdf
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uitpraten met 2-3 kinderen, een regel bespreken met 
de groep, een les sociaal-emotionele ontwikkeling etc.  
NB Je kunt deze kenmerkende situatie combineren 
met andere situaties die hierboven beschreven zijn 
 

3. Kinderen moeten inbreng hebben in deze situatie 
4. Responsiviteit en leiding geven niveau 2-3 
5. De reflectie moet ingaan op het denken, voelen, willen en 

handelen van het kind en de pedagogische stijl van de leerkracht 
en wat jij geleerd hebt van deze actie 

 

Niveau 3 Adaptief werken 

Je helpt de kinderen zich de culturele bagage eigen te maken die samengevat is in de kerndoelen voor het primair 

onderwijs en die elke deelnemer aan de samenleving nodig heeft om volwaardig te kunnen functioneren. Je geeft 

speciaal aandacht aan de inhoud van het christelijk onderwijs. 

Je ontwerpt (zo mogelijk samen met de kinderen) een krachtige leeromgeving in je groep en je lessen. Je werkt 

gedurende een of meerdere dagen aan kennis-, inzichts- en vaardigheidsdoelen. Je stemt de leerinhouden en ook je 

doen en laten af op de leeftijdsgroep en houdt in werkvormen, instructie en begeleiding rekening met individuele 

verschillen en kwaliteiten. Je hebt bijzondere aandacht voor kinderen met speciale begeleidingsbehoeften. Je 

motiveert de kinderen voor hun leertaken, daagt hen uit en helpt hen om ze met succes af te ronden. Je leert de 

kinderen leren, ook van en met elkaar, om daarmee onder andere hun zelfstandigheid te bevorderen. 

Je controleert (tussentijds) of de leerlingen de gestelde leerdoelen halen en past je onderwijs daarop aan. In je 

voorbereiding beschrijf je hoe je denkt in te spelen op de verschillende begeleidingsbehoeften van de leerlingen.  

 

Kernprogramma 

In de kolom groep is aangeven in welke groepen de kenmerkende situaties uitvoerbaar zijn. 

In de kolom kwaliteitseisen staat aangegeven aan welke eisen een kenmerkende situatie moet voldoen. Voor alle 

lessen geldt dat je het lesschema en routeschema uit Onderwijs ontwerpen gebruikt (behalve bij bewegingsonderwijs 

en groep 1-2).  
 

groep beschrijving kenmerkende situatie blok Kwaliteitseisen 

1-8 1. Bijbelonderwijs over niet historische 
Bijbelstof  

Je geeft Bijbelonderwijs over niet historische vertelstof, 
zoals een gelijkenis, een Bijbelse spreuk of 
apocalyptische stof e.d. Je motiveert en stimuleert 
kinderen vanuit het besproken Schriftgegeven te leven. 
Je houdt rekening met de verschillen in de groep en de 
leeftijd van kinderen en hanteert een activerende 
werkvorm. 

1 1. Je motiveert en stimuleert kinderen vanuit het 
besproken Schriftgegeven te leven. 

2. Je houdt rekening met de verschillen in de groep 
3. Je sluit aan bij de ontwikkeling van de kinderen 
4. Je hanteert een activerende werkvorm. 

4-8 2. Levensbeschouwelijk kringgesprek 
Je houdt een gesprek over godsdienst, 
levensbeschouwing of filosofie. Hierbij houd je 
rekening met het ontwikkelingsniveau van de kinderen 
en met principes om kinderen met geloofsinhouden te 
confronteren. Bij een filosofisch gesprek maak je 
gebruik van de verschillende fasen: afwachten 
(introductie), afwegen, verzamelen, bijstellen, uitdagen 
en terugkijken. Je motiveert de kinderen, je geeft 
leiding aan het gesprek en daagt kinderen uit hun 
gedachten te formuleren en op elkaar te reageren. 

3 Filosofisch kringgesprek 
1. De lesopzet bevat minimaal de volgende elementen: 

 de belangrijkste doelstellingen van filosoferen met 
kinderen 

 een verantwoording van de keuze van de introductie 
(fase 1) 

 de 6 fasen van een filosofisch gesprek zijn herkenbaar 
in de opzet 

 een formulering van een of meer geschikte 
startvragen (fase 3/ 4) 

2. Je hebt een boeiende en motiverende introductie 
3. Je stelt passende vragen (interesse wekken, 

doorvragen, verwonderen, vergelijken) 
4. Je adequaat ordenen en samenvatten, met 

gebruikmaking van het bord of andere middelen 
5. vasthouden aan rol van 'gespreksleider'  
6. Evaluatie van en reflectie op het gevoerde filosofische 

kringgesprek, aan de hand van bovengenoemde 
criteria en naar aanleiding daarvan leerdoelen 
formuleren ter verbetering van het eigen handelen 

1-8 3. Omgaan met gedragsverschillen 
Je observeert een kind met een contactstoornis of 
gedragsmoeilijkheden en daarbij gebruik maken van 
verschillende observatie-instrumenten. Je kunt een 
persoonsbeeld van de leerling opstellen. Je onderzoekt 
ook de leefwereld van het kind en komt met suggesties 
voor een goede 'aanpak' in de vorm van een 
handelingsplan. 

1 De beschrijving heeft de volgende kenmerken: 

 één open observatie en minimaal drie verschillende 
observatie-instrumenten, waaronder een sociogram 

 er is een persoonsbeeld beschreven 

 in de conclusie wordt een logisch verband gelegd met 
specifieke kenmerken 

 bij de aanpak is gedacht aan diverse situaties zoals die 
voorkomen binnen het onderwijs 

1-8 4. Omgaan met specifieke leerbehoeften: taal 
Je signaleert specifieke leerbehoeften van kinderen op 
het gebied van taal/ lezen. Hierbij maak je onder 

1 1. Je neemt een LVS-toets af, interpreteert de gegevens en 
doet voor een kind (zo nodig) zelf aanvullende toetsing. 
Je voert met het kind een diagnostisch gesprek; dit 
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andere gebruik van LVS-toetsen. Je maakt voor één 
leerling een foutenanalyse en stelt een diagnose. Op 
basis hiervan maak je een handelingsplan. Je 
ontwikkelt zo nodig specifieke leermiddelen en 
overlegt met externe deskundigen over de 
remediering. 

gesprek is in je portfolio letterlijk beschikbaar (op 
papier of op band). 

2. Op basis van signalering en diagnose stel je een 
handelingsplan op. 

3. Dit handelingsplan voer je (gedeeltelijk) uit. 
4. Je evalueert de uitvoering van het handelingsplan met 

een extern deskundige en formuleert evt. 
vervolgstappen 

 5. Omgaan met verschillen: rekenen 
Je speelt in de rekenles in op verschillen tussen 
kinderen: in het voorkomen, signaleren, analyseren en 
begeleiden van rekenproblemen. 

 Je maakt een concrete omschrijving van minimaal 2 
rekenlessen, waarin het omgaan met verschillen een 
belangrijke plaats inneemt  

1. Je beschrijft op welke manieren je verschillen in de 
rekenles signaleert 

2. Je beschrijft, op welke manier je 'diagnostisch 
onderwijzen in praktijk brengt 

3. Je geeft aan, op welke manier je(inhoudelijk) 'zwakke 
rekenaars' begeleidt 

4. Je geeft aan op welke manier je met de extra-goede 
rekenaars omgaat 

5. Je legt een koppeling met theorie / literatuur 
6. Je legt een koppeling met je persoonlijk functioneren 

binnen de kerncompetenties 
(Het bewijs van deze situatie: het beoordelingsformulier 
"Rekenen" uit de cursus Omgaan met Verschillen) 

4-8 6. Spelling 
Je begeleidt de spellingvaardigheid van kinderen zowel 
voor de onveranderlijke woorden als voor de 
werkwoordspelling. Je houdt daarbij rekening met de 
leerstijlen van de kinderen en de individuele verschillen 
in een groep. Je vult het methode materiaal aan met 
zinvolle oefeningen en zorgt voor een functionele 
toepassing. 

1 Onveranderlijke woorden 
1. Je biedt maximaal drie spellingcategorieën aan 
2. Je geeft aan wat de spellingmoeilijkheid is 
3. Je geeft duidelijk aan welke strategie de kinderen 

moeten hanteren om woorden uit een bepaalde 
spellingcategorie correct te schrijven 

4. Voor leerlingen die moeite hebben met de klassikale 
instructie hanteer je een ander instructieprincipe. 

5. De oefeningen die je gebruikt sluiten aan bij de 
spellingstrategie die je de kinderen aanleert 

6. Je laat de aangeleerde woorden gebruiken in een 
schrijfopdracht 

Werkwoordspelling/veranderlijke woorden 
1. Je maakt gebruik van het algoritme of stappenplan van 

de methode  
2. Je laat het stappenplan consequent toepassen 
3. Je laat de aangeleerde woorden gebruiken in een 

schrijfopdracht 

4-8 7. Gevorderde geletterdheid 
Je stimuleert de lees- en schijfvaardigheid van kinderen 
in functionele situaties. Waar nodig geef je 
procesgerichte instructie op de deelvaardigheden van 
het begrijpend lezen en stellen. Je schakelt zo mogelijk 
de computer in. Je houdt rekening met de 
niveauverschillen tussen kinderen en sluit aan bij de 
behoeften van anderstalige leerlingen. Je analyseert op 
basis van de schrijfproducten van kinderen met welke 
aspecten van het stellen er nog problemen zijn en geeft 
schrijftips aan individuele kinderen. 

1 1. Je laat kinderen teksten lezen of schrijven in een 
functionele situatie 

2. Je maakt kinderen bewust van wat de lees- of 
schrijftaak van ze vraagt 

3. Je geeft instructie op de deelvaardigheden van het 
stellen en het begrijpend lezen (bijvoorbeeld door het 
bespreken van voorbeeldteksten)  
7. Je past de lengte c.q. moeilijkheidsgraad van een 

leestekst aan naar het niveau van de kinderen of 
je past de eisen voor de te schijven tekst aan 

4. Je houdt toezicht op de voortgang van het schijfproces 
en geeft schrijftips aan individuele kinderen 

5. In je evaluatie van schrijfproducten analyseer je met 
welke deelvaardigheden van het stellen de kinderen 
nog problemen hebben.  

4-8 8. Leesbevordering 
Je stimuleert het leesgedrag van kinderen en maakt 
daarbij gebruik van verschillende werkvormen en 
activiteiten. Je houdt rekening met de verschillen 
tussen kinderen in leesvaardigheid en interesse. 

P2, 4 
P3, 1 

1. Vanuit de beginsituatie van je klas bied je de kinderen 
een leesbevorderingsproject aan.  

2. Je project stimuleert de kinderen om meer 
(verschillende) boeken te gaan lezen in of buiten de 
school.  

3. Je houdt met je project rekening met de leesniveaus 
van de kinderen en zorgt dat elk kind een passende 
tekst te lezen heeft. 

4. Je bent je bewust van de verschillende genres die de 
kinderen kunnen lezen en je kunt bewuste keuzes 
maken met betrekking tot de teksten die je als 
voorbeeld doet dienen.  

5. Je biedt verwerkingsopdrachten aan die rekening 
houden met de meervoudige intelligenties.  
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6-8 9.  Engels 
Je geeft lessen Engels met behulp van een methode. 
Hierbij spreek je de kinderen aan in het Engels. In de 
les houd je rekening met de niveauverschillen tussen 
kinderen. 

3 1. Je houdt rekening met de niveauverschillen tussen 
kinderen. 

2. Je zorgt door samenwerkingsopdrachten dat kinderen 
met elkaar in gesprek komen in het Engels 

1-8 10. Hoofdrekenen en schattend rekenen 
Je geeft een interactieve les hoofdrekenen of 
schattend rekenen. Het interactieve element bestaat 
eruit dat je kinderen stimuleert de door hen gebruikte 
strategieën te verwoorden. 

2 1. Je laat kinderen hun strategieën verwoorden en 
uitwisselen  

2. Je gaat in op de verschillen tussen kinderen (adaptief) 
en zorgt voor verschillende opdrachten (differentiatie) 

1-8 11. Vieringen 
Je verzorgt een Christelijke viering of een historische 
herdenking met kinderen. Hierbij verzorg je een aantal 
activiteiten waarbij je kinderen stimuleert tot muzikale 
activiteiten en beeldende activiteiten. Hierbij sluit je 
aan bij de specifieke interesses en verschillen tussen 
kinderen. 
Je laat zien dat de viering/ historische herdenking of 
een persoonsherdenking (bv. herdenken van een 
dierbare) onderscheiden is van een gewone lessituatie. 
Zaken als initiatie/ ritualisatie worden zichtbaar 
ingezet. 

2 1. Je maakt in de viering gebruik van muzikale middelen. 
2. De beeldende activiteiten bij de Viering of Herdenking 

geef je vorm volgens alle onderdelen van het lesschema 
Beeldende Vorming. 

3. Je betrekt kunst- en cultuurgeschiedenis bij de 
beeldende activiteiten. 

4. Je gebruikt een werkblad of een andere verwerking 
voor het creatief proces van kinderen. 

5. De beeldende producten van kinderen hebben een 
zinvolle functie tijdens de Viering of Herdenking 

 

Specialisatie onderbouw/ bovenbouw 
 

groep Beschrijving kenmerkende situatie blok Kwaliteitseisen 

1-4 1. Muziekhoek 
Je ontwerpt en richt een muziekhoek in en begeleidt 
kinderen bij het werken in de muziekhoek. 

2 1. Je laat de muziekhoek goed aansluiten bij de 
belevingswereld van de kinderen. 

2. Je zorgt dat de hoek voldoende 
differentiatiemogelijkheden heeft. 

3. In de hoek zijn in ieder geval de muzikale domeinen 
luisteren, vastleggen en muziek maken verwerkt. 

1-2 2. Adaptief bewegingsonderwijs 
Je bepaalt binnen 2 lessen, waarin grotendeels 
zelfstandig door kinderen wordt gewerkt, van 5 
kinderen het bewegingsniveau bij 2 verschillende 
activiteiten. Van de kinderen die op het laagste niveau 
functioneren stel je een probleemanalyse op die de 
basis is voor extra aandacht in een of meer 
vervolglessen. De effecten van deze extra aandacht 
meet je in een derde of vierde les. 

3 1. Je kunt het bewegingsgedrag van een leerling uit groep 
1-2 observeren met behulp van de WACKER-procedure. 

2. Je kunt het bewegingsgedrag van een leerling inschalen 
op niveau aan de hand van de niveauduidingen in het 
‘Basisdocument Bewegingsonderwijs’. 

3. Je kunt een vervolgsituatie beschrijven en motiveren op 
basis van de observatie en niveauduiding. Hierbij maak 
je aantoonbaar gebruik van volgordeprincipes bij 
bewegingsonderwijs (zie het artikel: volgorde in 
bewegingsonderwijsleersituaties) 

4. Je kunt in de lesvoorbereidingen bewegingsdoelen 
formuleren die zijn gericht op het verbeteren van de 
bewegingsdeelname 

5. Je kunt in het ontworpen vervolgtraject een volgorde 
van activiteiten laten zien die gebaseerd is op de 
leerlijnen binnen bewegingsonderwijs. Er is 
verwantschap tussen de gekozen activiteiten en het 
vastgestelde niveau van bewegen. 

4 - 8 3. Wetenschap en techniek 
Je ontwikkelt en verzorgt minstens twee lessen 
wetenschap en techniek, waarbij je de didactiek van 
onderzoekend en ontwerpend leren toepast en werkt 
aan een positieve attitude ten aanzien van de 
schepping. Je laat kinderen in heterogene 
niveaugroepen werken en zorgt ervoor dat de 
kwaliteiten van ieder kind zoveel mogelijk tot hun recht 
komen. 

3 1. Je maakt gebruik van een eigen lesontwerp, eigen 
werkbladen en eigen materiaal. Dus je maakt geen 
gebruik van bestaande methodes. 

2. Je zorgt er voor dat kinderen een les onderzoekend leren 
ondergaan en een les ontwerpend leren. 

3. Je past de didactische principes van “Onderzoekend en 
ontwerpend leren” van SLO toe. 

4. Je zorgt er voor dat in de lessen een duidelijke verbinding 
is met andere vakken, in ieder geval met taal en rekenen. 

5. Je zorgt er voor dat kinderen in heterogene groepen 
werken. Heterogeen wat betreft het niveau van 
functioneren bij andere vakken en heterogeen wat 
betreft het geslacht. 

6. Je zorgt er voor dat kinderen in groepsverband werken en 
dat de opdrachten voor iedere groep zo zijn opgezet dat 
de verschillende kwaliteiten van ieder kind zo goed 
mogelijk tot hun recht komen. Maak gebruik van de 
indelingen in Meervoudige Intelligenties van 
Gardner/Kagan. 
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7. Je legt in de lessen verbinding met het geloof en wijst 
kinderen op het mooie en indrukwekkende van Gods 
Schepping. 

4 - 8 4. Begrijpend lezen in niveaugroepen 
Je geeft begrijpend lezen waarbij je werkt in 
verschillende niveaugroepen en waarbij er een vorm 
van extra instructie is voor kinderen die moeite hebben 
met begrijpend lezen. Zo nodig geef je pre-teaching. 

 1. Je deelt van tevoren de verschillende niveaugroepen 
in naar instructiebehoefte 

2. Je geeft een vorm van extra instructie aan de kinderen 
die moeite hebben met begrijpend lezen op één van 
de deelvaardigheden van begrijpend lezen 

 

Niveau 4 Lessenseries geven en thematisch werken 

Je werkt over een langere periode doelgericht aan de ontwikkeling van verschillende vak- en vormingsgebieden. Je 

sluit aan op eerder gerealiseerde doelstellingen en gesignaleerde begeleidingsbehoeften van kinderen. In je 

organisatie houd je rekening met de verschillen tussen de kinderen. Je integreert verschillende vak- en 

vormingsgebieden in thematisch werken en maakt hierbij gebruik van de leerbehoeften en het verschil in capaciteiten 

van de kinderen. Je ontwikkelt kennis-, inzicht-, vorming–en vaardigheidsdoelen. 

In je voorbereiding houd je met al deze aspecten rekening. 

 

Beschrijving kenmerkende situatie Kwaliteitseisen 

De leerkracht werkt vanuit zijn eigen passie en motivatie aan de 
ontwikkeling van de aan zijn zorg toevertrouwde kinderen. Hij creëert 
langere tijd betekenisvol, adaptief en breinvriendelijk onderwijs dat 
aansluit bij de belevingswereld en het niveau van de kinderen in zijn 
groep. Hij werkt doelgericht aan gedifferentieerde leer- en 
vormingsdoelen bij kinderen, evalueert de onderwijsopbrengsten en 
communiceert deze met de kinderen, collega’s en ouders.  
Hij durft zijn kwaliteiten in te zetten, gericht op samenwerking binnen 
een schoolorganisatie. Hij zorgt samen met anderen voor een positief 
pedagogisch schoolklimaat waarin kinderen zich veilig voelen en goed 
tot ontwikkeling kunnen komen. Vanuit een liefdevolle houding, met 
hart voor de kinderen is hij erop gericht om de ‘ander’, het kind te 
begrijpen. Hiervoor zet hij zijn hele hebben (kennis, vaardigheden) en 
houden (persoon) in.  
De startbekwame leerkracht heeft een duidelijke opvatting over goed 
onderwijs en ontwikkelt zijn opvatting voortdurend. Dit kan intuïtief, 
maar ook beredeneerd plaatsvinden. Zijn opvatting is gebaseerd op 
persoonlijke motieven en idealen, maar is tegelijk afgestemd op de 
eisen die het beroep stelt. Hij kan aangeven welke bronnen voor hem 
belangrijk zijn en zijn handelen sturen.  
De startbekwame-leerkracht onderzoekt op welke manier zijn 
christelijke identiteit en relatie met God de relatie met kinderen en 
zijn onderwijs beïnvloedt. Op deze manier wil hij werken aan de brede 
vorming van kinderen. Tegelijk wil hij over zijn eigen opvattingen in 
dialoog gaan met anderen. Enerzijds om zijn opvattingen uit te 
dragen, anderzijds om zich te vormen aan opvattingen van anderen.  
Op grond van deze vorming durft hij keuzes te maken. Ook als deze 
keuzes spanningen en dilemma’s geven tussen zijn eigen opvattingen 
en de eisen die het beroep en de omgeving aan hem stellen. Een 
startbekwame leerkracht moet kunnen omgaan met deze 
beroepsspanningen en in staat zijn om onzekerheden bij zichzelf op te 
merken en deze op een goede manier kunnen verwerken.  
 
Een leerkracht ontwikkelt op deze manier zijn persoonlijk verhaal en 
toont zijn Persoonlijk Meesterschap in zijn beroepscompetenties. Hij 
staat voor wat hij doet en durft dit met trots uit te dragen.  

 

1  Je verantwoordt je functioneren met betrekking tot het lesgeven 
met behulp van de aspecten van persoonlijk meesterschap op niveau 
3-4  
2  Je evalueert je functioneren op niveau 3-4 PM en legt de relatie met 
de passende beroepscompetenties. 
3 Aan de hand van  de door jou in de LIO ontworpen rijke 
leeromgeving verantwoord je je onderwijsvisie. 
4 Je evalueert de onderwijsopbrengsten binnen je LIO stagegroep en 
je eigen bijdrage daarin. 
5  Je evalueert cruciale vormingsmomenten tijdens je je LIO stage en 
verbindt deze aan je persoon en je persoonlijke   groei. 
6  Je evalueert jouw onderzoekende houding als teamlid ten behoeve 
van de ontwikkeling van jouw school organisatie. 
7  Je onderbouwt je visie op het functioneren als teamlid vanuit eigen 
ervaringen tijdens de LIO en meerdere actuele theoretische bronnen.     
8  Je evalueert je functioneren op het gebied van  samenwerken met 
ouders en verantwoordt dit aan de hand van bronnen. 

 

 

3.4 Toetsplan 
 

Op Viaa Online zijn de toetsplannen te vinden waarin voor elke toets de doelen zijn beschreven en een (voor zover 

mogelijk) een voorbeeldtoets is opgenomen. Hieronder staat een overzicht van de toetsen van de universitaire pabo. 
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Propedeuse 
 

code toetsvorm toetsnaam schaal credits 

P261005-01B tentamen Rekenvaardigheid (HBO) cijfer 1 

P261009-01B tentamen Bijbelverhalen vertellen cijfer 5 

P261011-01B tentamen Rekenen en wiskunde cijfer 2 

P261013-01B tentamen Taalvaardigheid HBO cijfer 1 

P261013-02B tentamen Instaptoets Rekenen cijfer 

P261015-01B tentamen Schrijfdidactiek cijfer 1 

P261019-04B tentamen Muziek cijfer 2 

P261019-05B tentamen Beeldende vorming cijfer 

P261019-06B tentamen Drama cijfer 

P261023-01B assessment Assessment niveau 1 beschrijvend 1 

P261022-01B praktijk Stagebeoordeling 1e periode beschrijvend 15 

P261024-01B praktijk Stagebeoordeling 2e periode beschrijvend 

P261026-02B gesprek  Portfolio niveau 1 - januari vierpunt 

P261027-01B gesprek  Portfolio niveau 1 - juni vierpunt 

P261028-01B dossier Portfolio beschrijvend 

P261030-01B tentamen Onderzoekend en 
ontwerpend leren 

beschrijvend 2 

P261050-01B 
 

vrijstelling Vrijstellingen totaal PA2 beschrijvend 30 

vrijstelling Inleiding pedagogiek cijfer 

vrijstelling Gezin, opvoeding en 
hulpverlening voor PA2 

cijfer 

vrijstelling Ontwikkeling en opvoeding cijfer 

vrijstelling Leerling, Onderwijs en 
Begeleiding 

cijfer 

vrijstelling Observatievaardigheden cijfer 

Totaal    60 

 

Jaar 2 

 
code toetsvorm toetsnaam schaal credits 

P271006-01B tentamen Grammatica e.v. cijfer 1 

P271007-01B opdracht Bewegen in ontwikkeling beschrijvend 2 

P271015-01B tentamen Didactiek zaakvakken ak cijfer 2 

P271015-02B tentamen Didactiek zaakvakken gs cijfer 

P271015-03B tentamen Didactiek zaakvakken nt cijfer 

P271020-02B dossier Beeldende vorming cijfer 3 

P271020-03B dossier Muziek cijfer 

P271020-04B dossier Drama cijfer 

P271026-01B praktijk Stagebeoordeling 1e periode beschrijvend 4 

P271027-01B praktijk Stagebeoordeling 2e periode beschrijvend 4 

P271028-01B portfolio Portfolio  beschrijvend 2 

P271029-01B gesprek Portfoliogesprek 1 beschrijvend 2 

P271031-01B gesprek Portfoliogesprek 2 beschrijvend 1 

P271092-01B tentamen Godsdienst cijfer 3 

P271095-01B tentamen Rekenen cijfer 1 

P271101-01B tentamen Aanvankelijk lezen cijfer 2 

P271102-01B tentamen Taalbeschouwing cijfer 1 

P271103-01B tentamen Kennisbasis Taal cijfer 1 

P271104-01B tentamen Kennisbasis Rekenen cijfer 1 

P271050-02B vrijstelling vrijstellingen totaal PA2 beschrijvend 30 
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vrijstelling Pedagogische vragen in 
historisch perspectief 

cijfer  

vrijstelling Samenleving, opvoeding en 
onderwijs 

cijfer  

vrijstelling Interview vaardigheden cijfer  

vrijstelling Filosofie en pedagogiek cijfer  

vrijstelling Methodologie 2 cijfer  

Totaal    60 

 

Jaar 3 
 

code toetsvorm toetsnaam schaal credits 

P281011-01B tentamen Theorietoets omgaan met 

verschillen 

cijfer 2 

P281022-01B tentamen Gevorderde geletterdheid cijfer 4 

P281025-01B tentamen Met kinderen spreken over 

God 

cijfer 3 

P281027-01B tentamen Hoofdrekenen en schattend 

rekenen 

cijfer 2 

P281035-01B presentatie Presentatie vieringen cijfer 2 

P281036-01B tentamen Spellingdidactiek cijfer 2 

P281042-01B tentamen Woordenschat cijfer 2 

P281075-01B praktijk Stage 

Voorwaarde: stage jaar 2 

behaald 

beschrijvend 9 

P281076-01B portfolio Portfolio beschrijvend 2 

P281077-01B gesprek Portfoliogesprek beschrijvend 2 

P281050-01B 

 

 

 

 

 

vrijstelling Vrijstellingen totaal PA2 beschrijvend 30 

vrijstelling Methodologie 3 cijfer  

vrijstelling Onderwijskunde 
longitudinaal perspectief 

cijfer  

vrijstelling Neuropsychologie voor 
Pedagogen 

cijfer  

vrijstelling Pedagogische vragen in 
historisch perspectief  

cijfer  

vrijstelling Ontwikkeling en 
psychopathologie 

cijfer  

Totaal  
  

60 

 

Jaar 4 
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code toetsvorm toetsnaam schaal credits 

P291041-01B  Supervisie cijfer 2 

P291045-01B praktijk Eindgesprek LIO stage 

niveau 4 

beschrijvend 22 

P291049-01B dossier Dossier kunstzinnige 

vorming niveau 3 

beschrijvend 3 

P291055-01B dossier Thema's onderwijspraktijk cijfer 3 

P291050-01B 

 

 

 

 

vrijstelling Afstudeerproject VU beschrijvend 30 

vrijstelling Curriculumstudies cijfer  

vrijstelling Levensbeschouwing in 
onderwijs 

cijfer  

vrijstelling Keuzevak VU (Ideals in 
Education of 
Neuropsychologie voor 
Psychologen) 

cijfer  

vrijstelling B-these cijfer  

Totaal  
  

60 

 

3.5 Cursusprogramma 
Het onderwijsprogramma bestaat uit een aantal cursussen die gepubliceerd worden op Viaa-online. Soms wordt er 

gebruik gemaakt van overnames uit vakliteratuur. Deze staan in een speciale map Literatuur op Viaa-online 

Het overzicht van de cursussen is te vinden in de volgende paragraaf onder de jaaroverzichten. 

Het is verplicht, dat je gedurende de colleges beschikt over het cursusmateriaal. Zorg ervoor, dat je het materiaal 

geprint of middels een laptop of als besteld exemplaar bij je hebt in de les! 

Voor studieboeken kun je terecht bij boekhandel Goedhart (www.goedhartboeken.nl), op loopafstand van de 

hogeschool. De meeste titels zijn uit voorraad of binnen enkele dagen leverbaar. De boekenlijst vind je als bijlage op 

Viaa Online; aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend.  

 

3.6 Integratieopdrachten en onderzoekende leerkracht 
 

Integratieopdracht 

In het portfolio voor alle leerjaren is steeds een integratieopdracht opgenomen. In deze opdracht breng je een 

koppelingen aan tussen de theorie die je op de VU aangeboden hebt gekregen en de onderwijspraktijk. 

In het onderstaande schema zie je welke integratieopdrachten er zijn: 

 

Overzicht integratie-opdrachten 

Jaar 1 

Beschrijf of visualiseer deze kenmerken bv aan de hand van een portret, foto, video, profielschets, verhaal etc. Zoek een 
presentatievorm die bij je past.  
De opdracht bestaat uit drie delen: 

1. Praktijkvoorbeeld:  beschrijf of toon een voor jou kenmerkende en betekenisvolle praktijksituatie 
2. Eigen profielschets: beschrijf of toon de voor jou kenmerkende en betekenisvolle elementen in je profiel als 

onderzoekende leerkracht  
3. Theoretische onderbouwing van 1 en 2. Geef een vakdidactische onderbouwing van de praktijksituatie. En geef aan 

welke theoretische concept(en) je belangrijk vindt in je omgang met de leerling en hoe dat zichtbaar wordt in het 
praktijkvoorbeeld. Bij de vakdidactische onderbouwing maak je gebruik van je PABO- literatuur. Bij de theoretische 
onderbouwing van je omgang kun je gebruik maken van diezelfde literatuur maar je kunt ook denken aan de literatuur 
van onderwijspedagogiek. Kijk hoe je eigen keuzes in het gegeven voorbeeld samenhangen met de aangeboden stof 
en de verschillende visies die je tegenkomt in je opleiding en praktijk. 

Jaar 2 

Kies in overleg met je praktijkschool/praktijkbegeleider een relevant thema en zoek daar minimaal  2 artikelen bij: 
a. minstens één wetenschappelijk artikel met een omvang van ca 5000 woorden (bijvoorbeeld Pedagogische Studiën, denk ook 
aan de Engelstalige tijdschriften) 
b. minstens één artikel uit een vakinhoudelijk of algemeen pedagogisch tijdschrift (bijvoorbeeld Jeugd in School en Wereld of De 
wereld van het jonge kind) 
 
Schrijf op grond van de artikelen een aanbeveling voor het praktisch handelen in de klas. Geef een onderbouwing van je 
aanbeveling, waarbij je ook ingaat op de empirische evidentie, en geef aan hoe die aanbeveling onderzoekbaar is.  Je kunt de 

http://www.goedhart.nl/
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aanbeveling eventueel ook al zelf uitproberen in de stage en onderzoeken.  

 

Jaar 3 

Rond het thema ‘differentiatie en adaptiviteit’ voer je op je stageplek activiteiten uit. Mede op grond van eigen 
onderzoeksactiviteiten op de stageschool oefen je in het wetenschappelijk onderbouwen van eigen inzichten. In systematische 
en heldere verslaglegging toon je niet alleen aan welke praktische en onderzoeks- activiteiten je hebt verricht, maar ook hoe je 
de wetenschappelijke en beroepsgerichte oriëntatie hebt geïntegreerd, 
 
Je analyseert een specifiek leerkracht probleem in je stage. Dit probleem kan liggen op het gebied van leer- en 
gedragsvraagstukken, adaptieve instructie, het werken met handelingsplannen e.d. Het gaat om handelingsverlegenheid van de 
leerkracht in het omgaan met een specifieke leerling(groepje). Geef een analyse van het probleem met een onderbouwing  met 
behulp van wetenschappelijke literatuur. 
In je analyse formuleer je onderzoeksvragen met betrekking tot de door jou gekozen problematiek.  
Het eindproduct is een onderbouwd handelingsplan met concrete aanwijzingen voor de leerkracht om een en ander toe te 
passen in de dagelijkse praktijk.  
Dit passende handelingsplan wordt op grond van een onderbouwde oplossingsrichting ontworpen.  

Jaar 4 

Rond het jaarthema ‘school en omgeving’ voert de student op de stageplek activiteiten uit. Mede op grond van eigen 
onderzoeksactiviteiten op de stageschool oefent de student in het wetenschappelijk onderbouwen van eigen inzichten. In 
systematische en heldere verslaglegging toont de student niet alleen welke praktische en onderzoeksactiviteiten hij heeft 
verricht, maar ook hoe de wetenschappelijke en beroepsgerichte oriëntatie geïntegreerd zijn.  
Daarnaast toont de student aan dat het onderzoek bijdraagt aan ontwikkeling van de school. 
 
Voer de bachelor thesis uit volgens de richtlijnen die de Vrije Universiteit en de Pabo verstrekken en zorg dat je daarbij voldoet 
aan de volgende aanvullende voorwaarden:  

a. Het onderzoeksonderwerp voor de bachelor thesis heeft een directe relatie met de praktijk op je stageschool 
1. Je onderwerp heeft betrekking op het PA2 thema passend onderwijs (2011-2014) met als sub thema’s:  

i. adaptief onderwijs en  
ii. zorg in en om de school (onderwijs op maat) 

iii. diversiteit & identiteit  
b. Het onderzoeksrapport draagt bij aan schoolontwikkeling en dat komt tot uitdrukking doordat:  

 - je er blijk van geeft je praktijkschool te ondersteunen bij het komen tot een goede en  relevante onderzoeksvraag 
 - de onderzoeksresultaten bijdragen aan verbetering van de praktijk  

c. Je presenteert de uitkomst van je onderzoek op je stageschool 
d. Je schrijft een wetenschappelijk verantwoord artikel over je bevindingen, dat leesbaar en bruikbaar is voor de 

onderwijspraktijk.  

 

 

De beoordelingsnormen zijn te vinden in de toetsplannen voor het portfoliogesprek. 

 

Onderzoekende leerkracht 

De beoordeling voor de integratieopdracht levert je samen met een positieve beoordeling op het portfoliogesprek een 

vrijstelling voor de onderdelen Onderzoekende Leerkracht 1, 2 en 3 van het VU-programma. Het cijfer voor de 

integratieopdracht geldt als de eindbeoordeling voor Onderzoekende Leerkracht. Geef het beoordelingsformulier van 

de Integratieopdracht door aan de contactpersoon VU Henk Huizenga. In het schema hieronder zie je welke 

integratieopdracht welke vrijstelling oplevert. 

 

Opdracht Vrijstelling 

Integratieopdracht 1 geen 

Integratieopdracht 2 Onderzoekende Leerkracht 1 

Integratieopdracht 3 Onderzoekende Leerkracht 2 

Integratieopdracht 4 Onderzoekende Leerkracht 3 

 

 

3.7 Jaaroverzichten  2017 - 2018  
Op de volgende pagina’s vind je het overzicht van het lesprogramma. Het gaat hier om een globaal overzicht. Het is 
geen lesrooster of toetsrooster. Die worden apart beschikbaar gesteld op Viaa-online. 
Wat kun je aflezen op de jaaroverzichten: 

- een globale planning van de cursussen over het jaar 
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- het aantal bijeenkomsten van een cursus 
- een globale planning van de toetsen over het jaar 
- met welke routes je samen een cursus volgt 
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Niveau 1 
 

         
deze kleur staat voor 
toets  

   

wordt ook gevolgd 
door twee- en 
driejarige route  

wordt ook gevolgd 
door deeltijd 1 

Samen met PDA1A 
en PVA1K    

vet wordt ook 
afgelegd door 
tweejarige route 

periode 1                 

wk 1.1 wk 1.2 wk 1.3 wk 1.4 wk 1.5 wk 1.6 wk 1.7 wk 1.8 toets 

onderwijs ontwerpen 
en onderwijs geven 1 

bewegen met jonge 
kinderen 1 

bewegen met jonge 
kinderen 2 taalonderwijs 1 taalonderwijs 2 

bewegen met jonge 
kinderen 4 

bewegen met jonge 
kinderen 5 

bewegen met jonge 
kinderen 6 

HBO toets 
rekenvaardigheid  

onderwijs ontwerpen 
en onderwijs geven 2       

bewegen met jonge 
kinderen 3 taalonderwijs 3 verteltechniek 3     

werken in de 
onderbouw 1 

Portfoliobegeleiding 
1 

onderwijs ontwerpen 
en onderwijs geven 3 

werken in de 
onderbouw 2 verteltechniek 1 tutorgroep 3 verteltechniek 4 

werken in de 
onderbouw 4 

Onderzoekend en 
ontwerpend leren 

tutorgroep 1 
Onderzoekend en 
ontwerpend leren 1 tutorgroep 2  verteltechniek 2 

onderwijs ontwerpen 
en onderwijs geven 4 

werken in de 
onderbouw 3 tutorgroep 4   

   

citotoets    
rekenvaardigheid 1  

Onderzoekend en 
ontwerpend leren 2 Rekenvaardigheid 1 Rekenvaardigheid 2 Rekenvaardigheid 3   

periode 2                 

wk 2.1 wk 2.2 wk 2.3 wk 2.4 wk 2.5 wk 2.6 wk 2.7 wk 2.8 toets 

taalonderwijs 4 taalonderwijs 5 taalonderwijs 6 

realistisch rekenen 
en 
basisvaardigheden 1 

realistisch rekenen 
en 
basisvaardigheden 2 

realistisch rekenen en 
basisvaardigheden 3 

bijbelverhalen 
vertellen 2 

bijbelverhalen 
vertellen 3 

HBO-toets 
taalvaardigheid 1 

Evaluatiegesprekken 
(45 min.) klassengesprekken 1     

onderwijs ontwerpen 
en onderwijs geven 6 tutorgroep 7 klassengesprekken 3 

realistisch rekenen en 
basisvaardigheden 4 portfoliogesprek 

rekenvaardigheid 5 klassengesprekken 2 
bijbelverhalen 
vertellen 1 tutorgroep 6   

onderwijs ontwerpen 
en onderwijs geven 7 klassengesprekken 4     

Portfoliobegeleiding 2 
Beoordelen  
proefportfolio 

onderwijs ontwerpen 
en onderwijs geven 5 tutorgroep 5 rekenvaardigheid 6 taalonderwijs 7 

onderwijs ontwerpen 
en onderwijs geven 8 tutorgroep 8 

citotoets 
rekenvaardigheid 2 

herkansing HBO-toets  
rekenvaardigheid  

Taalvaardigheid 1 Rekenvaardigheid 4 Taalvaardigheid 2  Taalvaardigheid 3 Taalvaardigheid 4 Rekenvaardigheid 5 
toets bijbelverhalen 
vertellen 

herkansing 
Wetenschap en 
techniek 
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periode 3                 

wk 3.1 wk 3.2 wk 3. 3 wk 3.4 wk 3.5 wk 3.6 wk 3.7 wk 3.8 toets 

tutorgroep 9 
onderwijs op de 
basisschool 1    

handschrift en 
bordschrijven 2 

bijbelverhalen 
vertellen 5   

bijbelverhalen 
vertellen 6 

herkansing toets 
bijbelvertellen 

bijbelverhalen 
vertellen 4 

onderwijs op de 
basisschool 2 

handschrift en 
bordschrijven 1    

handschrift en 
bordschrijven 3 

handschrift en 
bordschrijven 4 

visies op opvoeding 
en onderwijs 4 toets schrijfdidactiek 

portfoliogesprek 
onderwijs op de 
basisschool 3 rekenen meten 1 rekenen meten 2 rekenen meten 3 rekenen meten 4 tutorgroep 12   

HBO-toets 
taalvaardigheid 2 

  
onderwijs op de 
basisschool 4  tutorgroep 10   tutorgroep 11     casustoets rekenen 

               
citotoets 
rekenvaardigheid 3 

periode 4                 

wk 4.1 wk 4.2 wk 4.3 wk 4.4 wk 4.5 wk 4.6     toets 

beeldende vorming: 
basistechnieken  1 

beeldende vorming: 
basistechnieken  2 presenteren 1 

beeldende vorming: 
basistechnieken  3 

omgaan met 
methoden 
wereldorientatie 2 

beeldende vorming: 
basistechnieken  5 

herkansing 
schrijfdidactiek   

herkansing toets 
kunstzinnige vorming 

zingen en muziek 
maken met kinderen 1 

zingen en muziek 
maken met kinderen 
2 presenteren 2 presenteren 3 presenteren 4 

zingen en muziek 
maken met kinderen 
4 portfoliogesprek  

assessment niveau 1 
op afspraak tijdens 
stage in periode 3 of 4 

HBO-toets 
taalvaardigheid 3 

tutorgroep 13  tutorgroep 15  tutorgroep 16      
herkansing 
portfoliogesprek 

omgaan met 
methoden 
wereldorientatie 1 tutorgroep 14   

zingen en muziek 
maken met kinderen 
3 

beeldende vorming: 
basistechnieken  4 

omgaan met 
methoden 
wereldorientatie 3 

schriftelijke toets 
kunstzinnige 
vorming 

herkansing 
casustoets rekenen 

citotoets 
rekenvaardigheid 4 
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Niveau 2  
 

       
deze kleur staat voor 
toets  

 

wordt ook gevolgd 
door de twee- en 
driejarige route      

vet wordt ook 
afgelegd door 
tweejarige route 

 Periode 1               

wk 1.2 wk 1.3 wk 1.4 wk 1.5 wk 1.6 wk 1.7 wk 1.8 toets 

Kleuterontwikkeling 2 aanvankelijk lezen 1 Kleuterontwikkeling 4 aanvankelijk lezen 3 kleuterwiskunde 2 kleuterwiskunde 3 kleuterwiskunde 4   

klassenmanagement 
1 Kleuterontwikkeling 3 aanvankelijk lezen 2 kleuterwiskunde 1 

klassenmanagement 
3 

Lesmodellen en 
werkvormen 5 aanvankelijk lezen 4   

klassenmanagement 
2 Grammatica 2 

Lesmodellen en 
werkvormen 3 tutorgroep 3 

klassenmanagement 
4 Kleuterontwikkeling 6 Grammatica 4 

toets aanvankelijk 
lezen 

Grammatica 1 tutorgroep 2 
Lesmodellen en 
werkvormen 4 Introductie portfolio Kleuterontwikkeling 5 Grammatica 3 tutorgroep 4   

 Periode 2               

wk 2.2 wk 2.3 wk 2.4 wk 2.5 wk 2.6 wk 2.7 wk 2.8 toets 

Didactiek  
geschiedenis 1 

Didactiek  
geschiedenis 2 

Beweging in 
ontwikkeling 3 

Beweging in 
ontwikkeling 4 Taalbeschouwing 2 Kerkgeschiedenis 2 Kerkgeschiedenis 3 

Portfoliogesprek niveau 
2 

Muziek luisteren en 
bewegen op muziek   

Pedagogisch klimaat 
3 Taalbeschouwing 1   

Muziek luisteren en 
bewegen op muziek 
3 

Muziek luisteren en 
bewegen op muziek 
4   

tutorgroep 5 Grammatica 5 
Pedagogisch klimaat 
4    tutorgroep 7 Taalbeschouwing 3 Taalbeschouwing 4 

toets bewegen in 
ontwikkeling 

Beweging in 
ontwikkeling 2 tutorgroep 6 

Didactiek  
geschiedenis 3 Kerkgeschiedenis 1 

Muziek luisteren en 
bewegen op muziek 
2 tutorgroep 8 

toets grammatica 
en spelling   

Evaluatiegesprekken 
(45 min.)               
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 Periode 3               

wk 3.2 wk 3. 3 wk 3.4 wk 3.5 wk 3.6 wk 3.7 wk 3.8 toets 

Bewegingscontexten 
1  

Didactiek 
aardrijkskunde  1 

Spreken en luisteren 
1 Cijferen 2 

Didactiek  
aardrijkskunde 4 

Spreken en luisteren 
3 

herkansing 
taalbeschouwing 

  Cijferen 1 Natuuronderwijs 2 Natuuronderwijs 3 
Spreken en luisteren 
2 Cijferen 3 Cijferen 4   

  Geloofstaal 1 Geloofstaal 2 Geloofstaal 3 
Didactiek 
aardrijkskunde  3 Natuuronderwijs 4   

toets didactiek 
zaakvakken 

tutorgroep 9 Natuuronderwijs 1 tutorgroep 10 
Didactiek 
aardrijkskunde  2   tutorgroep 11 toets godsdienst 

herkansing 
aanvankelijk lezen 

 Periode 4               

wk 4.2 wk 4.3 wk 4.4 wk 4.5 wk 4.6     toets 

Creativiteit in 
ontwerpen en 
verbeelden 2 Drama 1 

Creativiteit in 
ontwerpen en 
verbeelden 4 Drama 3 

Cultuureducatie 1 
extern 

herkansing 
didactiek 
zaakvakken 

herkans bewegen in 
ontwikkeling 

herkansing 
Portfoliogesprek niveau 
2 

Verhoudingen, 
breuken en 
procenten   2   Drama 2 

Verhoudingen, 
breuken en 
procenten   4   Drama 4 

Cultuureducatie 2 
extern    herkansing rekenen 

Creativiteit in 
ontwerpen en 
verbeelden 3 

Wereldgodsdiensten 
1 

Wereldgodsdiensten 
2 

Wereldgodsdiensten 
3 

Cultuureducatie 3 
extern 

dossier kunstzinnige 
vorming 

Portfoliogesprek 
niveau 2 

herkansing dossier 
kunstzinnige vorming 

tutorgroep 12 

Verhoudingen, 
breuken en 
procenten   3     tutorgroep 14 

Cultuureducatie 4 
extern 

toets rekenen 
niveau 2     

Evaluatiegesprekken 
(45 min.) tutorgroep 13     

Cultuureducatie 5 
extern       

 
  



Educatieve Academie - afdeling Pabo           STUDIEGIDS  Universitaire pabo, cursusjaar 2017-2018  
 

37 

Niveau 3  
 

        

 

Deze kleur staat voor 
het programma van 
niveau 3  combinatie 
met jaar 3 deeltijd 

Deze kleur staat voor 
het programma van 
niveau 4 combinatie 
met jaar 4 deeltijd 

Deze kleur staat voor 
speciaal programma 
tweejarige route en 
universitaire pabo 

Deze kleur staat voor 
specialisatie 
onderbouw niveau 4 

Deze kleur staat voor 
specialisatie 
bovenbouw niveau 3 

Speciaal programma 
universitaire pabo en 
OIDS   

periode 1               

wk 1.1 wk 1.2 wk 1.3 wk 1.4 wk 1.5 wk 1.6 wk 1.7 wk 1.8 

Thematisch werken 
Introductie 

Thematisch werken 
OGO 1 onderbouw 

Thematisch werken 
OGO 2 onderbouw 

Omgaan met 
verschillen 
Groepsprocessen 3 

Thematisch werken 
OGO 3 onderbouw 

Thematisch werken  
Schoolomgeving 2 

Omgaan met 
verschillen Rekenen 
5  

Thematisch werken  
Schoolomgeving 3 

Introductie 
Woordenschat  

Thematisch werken 
activerende 
werkvormen 

Thematisch werken  
Cultuureducatie 1 

Thematisch werken  
Cultuureducatie 2 

Thematisch werken  
Cultuureducatie 3 

Gevorderde 
geletterdheid 2  
Begrijpend Lezen  

Omgaan met 
verschillen  Rekenen 
6  

Omgaan met 
verschillen  Rekenen 
8 

Omgaan met 
verschillen  Visies zorg 
en zorgstructuur 1 

Vieringen 2 
Introductie  

Gevorderde 
geletterdheid 1  
Begrijpend Lezen  

Thematisch werken 
Meervoudige 
intelligenties 

Thematisch werken  
Verhalend 
ontwerpen  

Vieringen 3 
Rouwverwerking 

Vieringen 4             
Muziek  

Vieringen 5             
Muziek  

Vieringen 1 Introductie  

Omgaan met 
verschillen  
Handelingsplannen 2 

Thematisch werken 
Meervoudige 
intelligenties 

Thematisch werken  
Schoolomgeving 1 

Thematisch werken  
Verhalend 
ontwerpen 

Omgaan met 
verschillen  
Groepsprocessen 4 

Omgaan met 
verschillen  
Technisch lezen 7 

Gevorderde 
geletterdheid 3  
Begrijpend Lezen  

Thema's 
onderwijspraktijk 1 Jeugdliteratuur 1 Jeugdliteratuur 2 

Introductie  
Spellingdidactiek 

Thema's 
onderwijspraktijk 2 

Thematisch werken 
OGO 3 onderbouw 

responsiecollege 
rekenen 

Thema's 
onderwijspraktijk 3 

periode 2               

wk 2.1 wk 2.2 wk 2.3 wk 2.4 wk 2.5 wk 2.6 wk 2.7 wk 2.8 

Omgaan met 
verschillen  
Observeren   9 

Omgaan met 
verschillen  
Technisch lezen 11  

Omgaan met 
verschillen BB 
Begrijpend lezen 12  

Hoofdrekenen en 
schattend rekenen 2  

Omgaan met 
verschillen 
Werkhouding 16 

Omgaan met 
verschillen  
Werkhouding 19 

Hoofdrekenen en 
schattend rekenen 4  

Presentatie 
vieringen 

Gevorderde 
geletterdheid 4  Stellen  

Gevorderde 
geletterdheid 5  
Stellen  

Gevorderde 
geletterdheid 6  
Stellen  

Omgaan met 
verschillen  
Gedragsproblemen 
13 

Omgaan met 
verschillen 
Gedragsproblemen  
14 

Hoofdrekenen en 
schattend rekenen 3  

Vieringen 11 
Opdracht 

Herkansing 
woordenschat 

Omgaan met 
verschillen  Technisch 
lezen 10  

Vieringen 6            
Muziek  

Hoofdrekenen en 
schattend rekenen 1 

Vieringen 9 
Kunstzinnnige 
vorming  

Vieringen 
10Kunstzinnnige 
vorming  

Omgaan met 
verschillen  Spelling 
2 

Vieringen 12 
Opdracht  

Vieringen 7 
Kunstzinnnige vorming  

Thematisch werken 
OGO 3 onderbouw 

Vieringen 8 
Kunstzinnnige 
vorming  

Omgaan met 
verschillen  Spelling 
1 

Omgaan met 
verschillen 
Begaafdheid 20 

Omgaan met 
verschillen  
Gedragsproblemen 
17 

Thema's onderwijs 
praktijk 4 

Herkansing 
Spellingdidactiek 

Evaluatiegesprekken 
(45 min.) 

responsiecollege 
rekenen 

Thema's onderwijs 
praktijk 4 

Toets gevorderde 
geletterdheid 

responsiecollege 
rekenen  

responsiecollege 
rekenen   
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periode 3               

wk 3.1 wk 3.2 wk 3. 3 wk 3.4 wk 3.5 wk 3.6 wk 3.7 wk 3.8 

Thema's onderwijs 
praktijk 5 

Met kinderen 
spreken over God  1 
Niet-historische 
bijbelstof 

Met kinderen 
spreken over God  2  
Niet-historische 
bijbelstof  

Met kinderen 
spreken over God  3 
Niet-historische 
bijbelstof  

Met kinderen 
spreken over God 8 
Filosoferen met 
kinderen  

Beroepshouding en 
seksualiteit 1 

Wetenschap en 
techniek 3 
Bovenbouw    

Voorlichting LIO stage    
Thema's 
onderwijspraktijk 6 

Met kinderen 
spreken over God 5 
Geloofsvragen 

Wetenschap en 
techniek 1 
Bovenbouw 

Wetenschap en 
techniek 4 
Bovenbouw 

Herkansing 
Theorietoets 
Omgaan met 
verschillen 

  
Niveaus in bewegen  
1 Onderbouw 

Niveaus in bewegen 
2   Onderbouw  

Met kinderen 
spreken over God 4 
Geloofsvragen 

Niveaus in bewegen 
3  Onderbouw  

Wetenschap en 
techniek 2 
Bovenbouw  

Met kinderen 
spreken over God 6  
Geloofsvragen 

Presentatie 
vieringen 

  
Thema's 
onderwijspraktijk 6 

Met kinderen 
spreken over God 7 
Filosoferen met 
kinderen      

Herkansing 
gevorderde 
geletterdheid 

periode 4               

wk 4.1 wk 4.2 wk 4.3 wk 4.4 wk 4.5 wk 4.6 wk 4.7 wk 4.8 

Samenwerken met 
ouders en team 1  
Teamlid zijn     

Samenwerken met 
ouders en team 3  
Oudergesprekken         

Samenwerken met 
ouders en team  2  
Teamlid zijn     

Samenwerken met 
ouders en team 4 
Oudergesprekken       

Portfoliogesprek 
niveau 3 

Beroepshouding en 
seksualiteit 2    

Beroepshouding en 
seksualiteit 3         

Thema's onderwijs 
praktijk 7    

Thema's onderwijs 
praktijk 9         

Dossier kunstzinnige 
vorming   

Herkansing Met 
kinderen spreken 
over God 

Herkansing dossier 
kunstzinnige 
vorming         
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Niveau 4 
 

Extra minor internationalisering 
Voor studenten die dat willen bestaat de mogelijkheid om in het vierde jaar van de opleiding deel te nemen aan de 
buitenlandstage die Viaa in de reguliere dagopleiding aanbiedt in het kader van de minor internationalisering. Je moet 
dan in het derde jaar de onderdelen van het VU-programma die in het vierde jaar worden aangeboden alvast in het 
voren volgen. De buitenlandstage vindt plaats in de periode van september tot oktober van het vierde jaar. Je kunt 
maximaal 5 credits van de studielast van de stage van het derde jaar invullen met de buitenlandstage. Je kunt aan de 
buitenlandstage deelnemen onder de volgende voorwaarden: 

• Er moet minimaal 80 % van de credits zijn behaald; 
• De stage van het derde jaar dient als voldoende te zijn beoordeeld; 
• Een student moet in het derde jaar minimaal 25 dagen stage hebben gelopen in het Nederlands 

basisonderwijs.  
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4 - TENTAMENREGELING  
 

4.1 Tentamenjaaroverzicht 
Na een lesperiode worden toetsweken ingepland. Een module kan worden afgetoetst d.m.v. een schriftelijk tentamen, 

maar ook door het schrijven van een bepaald verslag of het maken van een opdracht. 

Op Viaa Online staat een tentamenjaaroverzicht waarop de voorlopige data voor de toetsen staan vermeld (tevens 

bijlage bij deze studiegids). De exacte data en de tijden van de toetsen vind je op het toetsrooster, dat per periode 

wordt uitgereikt.  

Het kan voorkomen dat twee toetsen op hetzelfde tijdstip in het toetsrooster zijn opgenomen en je aan beide toetsen 

wilt deelnemen. Neem dan contact op met de coördinator. In overleg wordt naar een oplossing gezocht. 

 
Maak nooit afspraken op grond van een concept-tentamenrooster. De definitieve gegevens komen op het 
tentamenrooster, dat per blok door de roosterkamer wordt gepubliceerd op Viaa Online onder Roosterbureau. 

In dit verband wijzen we je op de Onderwijs- en ExamenRegeling (OER). Daarin staan alle regelingen die te maken 

hebben met het onderwijsprogramma aan onze hogeschool, bijvoorbeeld de studievoortgang, normen, eisen, etc. 

Zowel alle docenten als de studenten dienen zich te houden aan de OER. Het is dus van groot belang dat je hier kennis 

van neemt. Je kunt de OER raadplegen via Viaa Online, het interne computernetwerk van Viaa. Het ligt ook ter inzage 

in de mediatheek of bij je coördinator.  
 

4.2 Inschrijven voor toetsen 
Om te kunnen deelnemen aan toetsen moet je je volgens de digitale inschrijfprocedure inschrijven voor de toetsen. 

NB. Als je je niet inschrijft kun je niet deelnemen aan de toets. 

Je kunt je inschrijven door in te loggen op Trajectplanner ons StudentInformatieSysteem. Daar zie je in het vak 

Toetsinschrijvingen de tentamens waarop je kunt inschrijven. Dit zijn alleen schriftelijke en/of computertentamens. 

Klik op het tentamen waar je je voor in wilt schrijven. Vink het vakje voor het tentamen aan als je je hier voor in wilt 

schrijven. Dit tentamenbalkje wordt dan groen. 
De datum en de tijd die bij het tentamen staan, zijn onder voorbehoud. Hieraan kun je geen rechten ontlenen. Voor 
de juiste data en tijden moet je het tentamenrooster aanhouden dat gepubliceerd wordt op Viaaonline. Daar worden 
de eventuele wijzigingen in bijgehouden. 

Let erop dat de datum die in Trajectplanner staat TOT welke datum je kunt inschrijven. Op de datum die daar staat, 

kun je je niet meer inschrijven; dat moet uiterlijk de dag daarvoor. 

Als je je hebt ingeschreven voor een tentamen, krijg je via de mail een bevestiging daarvan. 
 
Als je je wel hebt ingeschreven, maar geen bevestiging hebt ontvangen, neem dan TIJDENS DE INSCHRIJFPERIODE 
contact op met het Servicebureau Pabo, Marit van Erven, C204. Dat geldt ook voor technische problemen bij het 
inschrijven voor een tentamen of in het geval er een toets waarop je je wilt inschrijven ontbreekt in jouw lijst met 
tentamens. Je kunt ook via de mail contact opnemen met het servicebureau door te mailen naar 
m.vanerven2@viaa.nl. Als het je door technische problemen niet lukt om voor het eind van de inschrijfperiode te 
mailen naar het servicebureau, dan is het verstandig dat je voor jezelf een bewijs bewaart dat je wel hebt geprobeerd 
om te mailen door bijvoorbeeld een printscreen of een foto van je computerscherm te maken met daarop zichtbaar 
de datum en de tijd waarop je hebt geprobeerd contact op te nemen. Dit kan tot uiterlijk 2 werkdagen na sluiting van 
de inschrijftermijn. Neem je na de inschrijfperiode contact op zonder enig bewijs, dan ben je te laat en kan je niet 
meedoen. 
 

4.3  Cijferadministratie 
De cijfers die je tijdens je studie krijgt toegekend voor de verschillende programmaonderdelen worden  
door de docenten ingevoerd in Trajectplanner, dat via internet te raadplegen is door studenten.  
Je kunt voor vragen over de cijferadministratie terecht bij de secretariaatsmedewerkers in C204. 
In principe dienen de cijfers van een toets op de 11e werkdag na de toetsdatum door de docent zijn ingevoerd. Een 
werkstuk dient binnen 20 werkdagen, vakanties niet inbegrepen, door de docent te worden beoordeeld en ingevoerd.  
 
De cijfers worden als volgt gepubliceerd in Trajectplanner:  
- Op de homepage van Viaa.nl klik je op ‘sis’.  

Om toegang te krijgen tot het cijfersysteem Trajectplanner heb je een inlognaam en wachtwoord nodig. Dit zijn 
dezelfde wachtwoorden als je Viaa-inloggegevens. 
 

mailto:m.vanerven2@viaa.nl
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4.4 Herkansingen 
In de regel wordt een toets twee keer aangeboden. In principe neem je deel aan het eerste aanbod. Je mag 

deelnemen aan de herkansing als je van het eerste aanbod geen gebruik hebt gemaakt of een onvoldoende hebt 

gehaald (5 of lager). Als je door overmacht niet deel hebt kunnen nemen aan een toets, dan betekent dat niet dat  

je een extra kans krijgt. In uitzonderingsgevallen kun je bij de examencommissie een extra kans aanvragen. 

 

Als je een toets uit een bepaald jaar niet hebt gehaald, kun je het jaar daarop gebruik maken van de kans en/of de 

herkans. In dat geval krijg je, als de toetsdoelen in de tussentijd niet zijn veranderd, de toets die in dat jaar regulier 

gemaakt wordt. 

Het is mogelijk dat de toetsvorm wijzigt, bijv. in het eerst jaar kreeg je bij een schriftelijke toets open vragen, in het 

jaar dat je de toets weer maakt gesloten vragen.   

Als je in het vierde jaar van de opleiding zit, bestaat er de mogelijkheid om in juni de toetsen uit de eerste drie jaren 

nog eens extra te herkansen (uitgezonderd de kennisbasistoetsen). Je moet hiervoor een verzoek indiene bij de 

coördinator. 

 

4.5 Kennisbasistoetsen 
De Nederlandse kennismaatschappij zet steeds meer in op exacte kennis en wil ook garanderen dat kinderen op de 

basisschool die kennis meekrijgen. De overheid heeft om die reden centraal aangestuurde toetsen in het leven 

geroepen die moeten garanderen dat de student met de juiste kennis op de Pabo begint en met voldoende kennis de 

Pabo afsluit. Het gaat om de toetsen voor de Kennisbasis rekenen en de Kennisbasis taal. Studenten mogen pas 

deelnemen als ze aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 

 Universitaire pabo 

Kennisbasis taal 1. Propedeuse behaald 
2. De volgende toetsen hebben behaald: 
• P171101 Aanvankelijk lezen 
• P171102 Taalbeschouwing 
• P181022 Gevorderde geletterdheid 
• P181036 Spellingdidactiek 

Kennis basis rekenen 1. Propedeuse behaald 
2. De volgende toetsen hebben behaald: 
• P171095 Rekenen 
• P181027 Hoofdrekenen en schattend rekenen 

 

De kennisbasistoetsen worden vier  keer per jaar aangeboden: in oktober, januari, april en juni. Een student mag twee 

keer per studiejaar mee doen aan de kennisbasistoetsen. In de regel is dat vanaf het derde studiejaar. Tweedejaars 

studenten die aan de voorwaarden voldoen, kunnen ook in juni van het tweede studiejaar deelnemen. De studielast 

van de kennisbasistoets drukt op het tweede studiejaar. Vanwege de opbouw van het programma zal het in de 

meeste gevallen niet mogelijk zijn om het tweede jaar al deel te nemen. 

4.6 Tentamenreglement 
Voor de afname van een tentamen zijn er een aantal duidelijke regels die je vindt in het tentamenreglement, dat del 
uitmaakt van de Onderwijs en –examenregeling. Zowel docenten als studenten zijn hieraan gebonden. 
Bij het afnemen van tentamens of deeltentamens moet aan de regels gesteld in de volgende leden worden voldaan: 
 
1. De toetsen beginnen op de tijden die volgens het toetsrooster zijn gereserveerd. 

2. De student dient 10 minuten voor aanvang van het tentamen in het lokaal aanwezig te zijn ten behoeve van 

registratie door de surveillant en, indien van toepassing, een dagopening. 

3. Op het tentamenrooster wordt de aanvangstijd van het tentamen vermeldt. De surveillant ziet erop toe dat het 

tentamen niet eerder of later begint dan de aangegeven aanvangstijd. 

4. Op 15 minuten na aanvang van het tentamen is er nog eenmaal gelegenheid voor laatkomers om het lokaal te 

betreden. Pas na registratie door de surveillant is het de laatkomer toegestaan te beginnen met het maken van 

het tentamen. 
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5. De student is verplicht de studentenpas en een maximaal één (1) jaar verlopen legitimatiebewijs mee te nemen 

en zichtbaar op tafel neer te leggen. Zonder deze legitimatiebewijzen mag een student niet deelnemen aan het 

tentamen.  

6. De aanwijzingen van de examinator en surveillant moeten worden opgevolgd. 

7. De student mag slechts het benodigde schrijfgerei meenemen in het toetslokaal.  

8. Het bij zich dragen van mobiele communicatiemiddelen, foto- op filmapparatuur of andersoortige opslagmedia is 

niet toegestaan. Ook het dragen van een horloge is niet toegestaan, om misverstanden rondom het gebruik van 

smart watches te voorkomen. 

9. Het gebruik van andere hulpmiddelen dan schrijfgerei en het ter plekke uitgereikte materiaal is uitsluitend 

toegestaan als dit uitdrukkelijk is aangegeven. 

10. De student schrijft duidelijk op zijn tentamenpapier zijn voornaam, achternaam, zijn volledige groepsnaam en de 

naam van de docent. In geval van een multiple choice tentamen noteert de student welke versie van het 

tentamen het betreft. 

11. Bij zogenaamde open-boek-tentamens mag slechts de opgegeven literatuur meegenomen worden. De student 

draagt er zorg voor dat in het materiaal geen aantekeningen voorkomen.  

12. In het lokaal mag niet worden gesproken of gegeten. Het is de student tevens niet toegestaan de orde in het 

toetslokaal op enigerlei wijze te verstoren.  

13. De surveillant heeft de bevoegdheid de student die zich aan verstoring van de orde schuldig maakt, te gelasten 

het toetslokaal te verlaten. De student is gehouden aan de aanwijzing van de surveillant onverwijld gehoor te 

geven. 

14. Studenten die, op welke wijze ook, contact zoeken of hebben met medestudenten of hun werk, of anderszins zich 

gedragen op een wijze die als (een poging tot) fraude kan worden aangemerkt, zijn geacht de toets te hebben 

beëindigd. 

15. De surveillant maakt zijn waarneming van de gedragingen bedoeld in lid 14 aan de student bekend, waarop de 

laatste het werk inlevert en het lokaal verlaat. De surveillant maakt hiervan aantekening op het protocol. 

16. De waarneming van de surveillant is bindend.  

17. De surveillant is voor studenten niet aanspreekbaar over zijn/haar waarneming. 

18. De waarneming van de surveillant heeft als gevolg het cijfer 1 op het tentamen waarmee de student doende is. 

19. Als de student tijdens dezelfde zitting een ander tentamen heeft gemaakt of nog moet maken, mag hij dit wel ter 

beoordeling inleveren. 

20. Een mogelijk frauduleuze handeling wordt direct gemeld bij de examencommissie. De examencommissie doet 

nader onderzoek naar de melding als beschreven in het fraudeprotocol. 

21. De examinator en de surveillant zijn bevoegd passende maatregelen te nemen indien de orde en rust wordt 

verstoord. 

22. Bij inlevering van het werk dient door de surveillant op de presentielijst te worden aangetekend dat het werk is 

ingeleverd.  

23. Op de toets staat aangegeven hoeveel tijd maximaal aan de toets mag worden besteed. Het is niet toegestaan 

deze tijd te overschrijden. Voor studenten met een fysieke of zintuiglijke beperking of studenten die in het bezit 

zijn van een dyslexieverklaring kan hiervoor een uitzondering worden gemaakt na schriftelijke toestemming van 

de examencommissie. 

24. Het is niet toegestaan om gedurende de eerste 30 minuten het lokaal te verlaten. 

25. Studenten die tijdens de toets het lokaal verlaten, worden geacht de toets te hebben beëindigd.  

26. Slechts in zeer bijzondere gevallen kan de surveillant toestemming verlenen om tijdelijk het lokaal te verlaten. 

Deze toestemming kan alleen verleend worden als er maatregelen getroffen zijn die fraude uitsluiten. 

27. Het is niet toegestaan de laatste 15 minuten het lokaal te verlaten. 

28. Aan studenten met een functiebeperking kan de examencommissie een verlenging van de  

standaardduur van de toetsing en/of het gebruik van hulpmiddelen toestaan, naast de bevoegdheid bepaald in 
artikel 5.2 voor studenten met een functiebeperking de toetsvorm nog verder aan te passen aan de 
mogelijkheden van de betrokken student. 

29. Bij digitale afname draagt de opleiding zorg voor papieren versies van het tentamen of deeltentamen, voor het 

geval de digitale systemen niet goed functioneren. 
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30. Na het beëindigen van de toets levert de student persoonlijk zijn toets (opgaven en uitwerkingen) in bij de 

surveillant. De student voorziet de toetspapieren van zijn roepnaam, achternaam, groepsaanduidingen en de 

naam van de docent. 

31. Surveillanten leveren direct na afloop van de toetsing de documenten in bij de aangewezen functionaris. 

32. Surveillanten verrichten hun werkzaamheden met inachtneming van de van toepassing zijnde regeling. 

33. Het is de student niet toegestaan tijdens de toetszitting inhoudelijke inlichtingen te vragen over de toets. 

34. Eventuele aanvullende regels bij afname van toetsen worden door de opleiding per e-mail of bij monde van de 

surveillant gecommuniceerd. 

35. Rust- en orderverstoringen door de surveillant of examinator kunnen worden gemeld bij de examencommissie in 

zijn hoedanigheid van bewaker van de kwaliteit van toetsing. 

 

4.7 Afwezigheid bij tentamens (ziekte of verhindering) 
Wanneer je door ziekte of zwaarwegende omstandigheden niet bij een tentamen aanwezig kunt zijn, dien je dit, 

voorafgaand aan het tentamen, telefonisch te melden bij de telefoniste van de school. De telefoniste meldt dit feit bij 

de coördinator. Voor een tentamen gedurende een stageperiode kom je terug! 

Indien je de eerste kans mist, kun je je inschrijven voor de herkansing. Indien je de tweede kans vervolgens niet haalt, 

kun je als er sprake is van persoonlijke omstandigheden of ernstige studievertraging bij de examencommissie indienen 

om een extra kans te krijgen. De examencommissie beoordeelt elke aanvraag afzonderlijk, extra kansen worden nooit 

automatisch verleend. Op Viaa-online is hierover meer informatie te vinden in het document Richtlijnen 

tentamenkansen examencommissie bij de informatie over de OER. 

 

4.8 Beroep tegen een beoordeling van een tentamen 
Indien je tegen een beoordeling van een onderwijseenheid in beroep wenst te gaan, zal je in eerste instantie  

(na inzage in de beoordeling te hebben gevraagd bij de docent) je schriftelijk dienen te vervoegen bij de 

examencommissie. Slechts in uiterste gevallen (bijvoorbeeld een beroep tegen de examencommissie) dien je  

je te wenden tot het College van Beroep voor het hoger onderwijs, www.cbho.nl. 

Gedetailleerde informatie met betrekking tot de inhoud van beroepsregelingen kan je vinden in het OER.  

In alle gevallen van beroep kan je ondersteuning en informatie bij je coördinator vragen. 

 

4.9 Toekenning studiepunten  
Studiepunten worden toegekend als je een toets voldoende hebt afgesloten. Als voldoende geldt het cijfer 6 of hoger 

of de kwalificatie 'voldoende' (+). Aan welke normen je precies moet voldoen om een toets te halen, vind je  

in het toetsplan. De beoordelingen die je voor de toetsen haalt, worden vermeld op je cijferlijst.  

 

Voor de activiteiten die je in de stage uitvoert, worden studiepunten toegekend bij het portfolio .  

In de stage krijg je ook een drietal beoordelingen van je werkbegeleider. Deze beoordelingen neem je op in je 

portfolio en ze vormen mede de basis voor de eindbeoordeling van het portfolio. 

 

4.10 Vrijstellingen op basis van VU programma 
In het toetsplan zijn voor 30 credits aan vrijstellingen opgenomen op basis van de studieresultaten op de VU. In 

paragraaf 3.4 staat aangegeven welke tentamens op de VU meetellen voor deze vrijstellingen. 

 

4.11 Beoordeling van spelling- en formuleervaardigheden 
Wij vinden het belangrijk dat je in al je schriftelijke uitingen representatief bent in je taalgebruik. Wij verwachten dan 

ook dat studenten altijd correct spellen ook in situaties die daar niet direct om vragen. Dat geldt zowel voor 

activiteiten direct gerelateerd aan de opleiding (opdrachten, essays, tentamens) als voor activiteiten die verbonden 

zijn aan –de voorbereiding op- het functioneren in een basisschool (portfolio, sollicitatiebrief, brieven aan ouders, 

artikel schoolkrant, rapporten, etc.). Je moet als student te allen tijde bereid en in staat zijn tot correct spellen en 

formuleren. Het gaat dus niet louter om spellingvaardigheden maar ook om correct formuleren en een verzorgde 

communicatie. We nemen als beginsituatie de start van het 2e jaar: elke student kan de spellingsregels correct 

toepassen in een op spelling gerichte situatie. We gaan ervan uit dat in het voorgaande onderwijs er voldoende 

aandacht is geweest aan correct taalgebruik wat betreft formuleren.  
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De eis is: alle schriftelijke producten die een student inlevert ter beoordeling dienen in correct Nederlands te zijn 

geschreven. Dit geldt voor zowel de spelling (max. 1 spelfout per pagina) als het correct formuleren. Voorbeelden van 

schriftelijke producten zijn Portfolio, dossier cultuureducatie, dossier peda, onderzoeksopzet, opdrachten voor 

sociologie en bewegen. Schriftelijke tentamens vallen dus niet onder deze maatregel al gaan we er wel van uit dat je 

daar ook correct bent in je taalgebruik. 

Concreet betekent dit het volgende: 

 Docenten bekijken alle schriftelijke producten die studenten inleveren kritisch op spelling en taalgebruik. 

 Bij onvoldoende spelling of incorrect taalgebruik wordt het verhaal niet inhoudelijk gecorrigeerd. De student 

dient er eerst voor te zorgen dat spelling en taalgebruik in orde zijn. 

 Docenten screenen daartoe op een willekeurige pagina de opdrachten en verslagen (portfolio) die studenten 

inleveren op taalgebruik en spelling. Als op die pagina een of meer evidente spel- en/of formuleerfouten 

voorkomen, is de spelling en/of het taalgebruik onvoldoende.  

De opdracht gaat terug naar de student en als spelling en taalgebruik voldoende correct zijn, kijkt de docent het na. 

 

4.12 Inleveren verslagen via programma Ephorus 
Veel schriftelijke toetsen worden digitaal ingeleverd via het programma Ephorus. In de toetsplannen en 
tentamenjaarroosters staat vermeld welke toetsen dat zijn.  

 

Het programma Ephorus controleert het werkstuk op overnames. De docent checkt of er sprake is van plagiaat. Bij 

constatering van plagiaat treedt het fraudereglement in werking. 

 

Wat zijn de regels bij het inleveren via Ephorus  

1. Het werkstuk dat via Ephorus wordt ingeleverd dient exact hetzelfde te zijn als de papieren versie, die je inlevert 

op het inlevermoment. 

2. Het werkstuk moet EERST via Ephorus worden ingeleverd, voordat je het volgens de normale inleverprocedure op 

papier inlevert. 

3. Direct na het inleveren in Ephorus zie je een bericht op het scherm, dat het digitaal inleveren is gelukt. Linksboven 

in dit scherm staat een knop om deze verklaring te mailen of te printen. 

PRINT de Ephorusverklaring en VOEG DEZE VERKLARING TOE aan je papieren werkstuk. 

4. Bij het ontbreken van de Ephorusverklaring heeft de docent het recht het werkstuk als onvoldoende te 

beoordelen. Als de verklaring ontbreekt, wordt het werkstuk namelijk beschouwd als niet ingeleverd. 

 

Hoe lever je een werkstuk in via Ephorus? 

Op Viaa Online zie je het volgende scherm (ingevulde tekst is alleen een voorbeeld!) 

 
 

 

Inlevercode:  Vul hier de inlevercode voor het verslag in 

Studentnummer:  Studentnummer invullen 

Voornaam:    Voornaam invullen 

Tussenvoegsel:   Vul in: van, van de….   etc., als dit van toepassing is 

Achternaam:  Achternaam invullen zonder tussenvoegsel 
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E-mailadres:  Op dit e-mailadres krijg je een mail dat je het document hebt ingeleverd 

Document:  Klik op de knop bladeren om je werkstuk te koppelen 

Akkoord:  Vink het vakje voor akkoord aan. 

Klik op de knop Verstuur. 

 

Het werkstuk wordt nu opgenomen in Ephorus. Op het scherm zie je dat het versturen is gelukt.  

Klik op de PRINT-knop rechtsboven in je scherm. De Ephorusverklaring wordt nu geprint. Voeg de Ephorusverklaring 

toe aan het papieren werkstuk. Als je de verklaring op dat moment niet kunt of wilt printen, kan je de verklaring ook 

naar jezelf mailen en deze op een later tijdstip printen. 

 

Schriftelijke werkstukken met vertrouwelijke informatie 

Voor het inleveren van documenten met vertrouwelijke informatie geldt een speciale regeling. Ook deze werkstukken 

lever je gewoon op papier in via de normale route.  

MAAR: documenten met vertrouwelijke informatie mag je als student niet zelf inleveren via Ephorus. Daarom stuur je 

deze werkstukken ook per mail naar de docent. Het document wordt dan door de docent in Ephorus geüpload. De 

reden hiervoor is dat de inhoud van het document in dit geval wel wordt gecontroleerd, maar niet voor derden 

zichtbaar is. Mocht een document vertrouwelijke informatie bevatten, dan mail je dit document naar de docent. 

Daarbij vermeld je: studentnummer, studentnaam, toetscode en toetsnaam. 

Je bent er als student altijd zelf verantwoordelijk voor dat je vertrouwelijke documenten op deze manier aanlevert. 
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5  STUDIEADVIES 
Aan het eind van het eerste jaar van inschrijving krijg je een studieadvies. Dat kan positief of negatief zijn.  

 

Je krijgt een Positief studieadvies als je aan de volgende voorwaarden voldoet: 

a) Een voldoende voor de volgende toetsen: 

- Cito rekentoets 

- HBO-toets taal 

b) Een voldoende beoordeling op de stage 

c) Minimaal 50 punten voor de toetsen van niveau 1 (inclusief de toetsen onder a, inclusief de vrijstelling op basis van 

het VU-programma). 

 

Het positief advies houdt in dat de opleiding van mening is dat je met een grote mate van waarschijnlijkheid de studie 

succesvol kunt afronden. 

 

In alle andere gevallen krijg je Negatief bindend advies. Het bindend karakter houdt in dat je niet meer als student 

aan deze Pabo kan worden ingeschreven. Uit het bindend studieadvies dient te blijken dat je ondanks voldoende 

begeleiding en bewaken van de studievoortgang door de opleiding, er niet in geslaagd bent om de vereiste 

studieresultaten te behalen. Het bindend advies wordt schriftelijk gegeven en is met redenen omkleed. Voordat je een 

negatief advies krijgt, ontvang je schriftelijk bericht dat de examencommissie het voornemen heeft je een bindend 

afwijzend studieadvies te geven. Je wordt voordat het definitieve advies afgegeven wordt nog in de gelegenheid 

gesteld om te worden gehoord door de examencommissie. Tijdens de hearing kun je een toelichting geven op 

eventuele persoonlijk omstandigheden die van invloed zijn geweest op je studieresultaten. 

 

In bijzondere gevallen kan de examencommissie besluiten om van de norm voor het negatieve advies af te wijken en 

je een Uitgesteld studieadvies geven. Dan moet er sprake zijn van bijzondere persoonlijke omstandigheden, die de 

voortgang van de studie hebben belemmerd. Deze omstandigheden kunnen betrekking hebben op: 

 ziekte (langer dan drie weken afwezigheid, aangetoond door een medische verklaring) 

 handicap, te beoordelen door de sectordirecteur en coördinator  

 zwangerschap (tijdens het schooljaar meer dan drie weken zwangerschapsverlof) 

 bijzondere familieomstandigheden, te beoordelen door de sectordirecteur en coördinator 

 activiteiten ten behoeve van de hogeschool (lidmaatschap medezeggenschapsraad e.d.) 

Je moet dan zelf een schriftelijk verzoek indienen, waarin je duidelijk maakt dat er bijzondere omstandigheden zijn op 

grond waarvan je niet optimaal hebt kunnen functioneren. Je moet dit verzoek indienen bij de secretaris van de 

examencommissie in overleg met de coördinator voor een nader te bepalen datum. 

 

In uitzonderingsgevallen kan de examencommissie besluiten een Uitgesteld studieadvies te geven als er sprake is van 

speciale omstandigheden die van andere aard zijn dan de persoonlijke omstandigheden die hierboven genoemd zijn. 

Je kunt hiervoor alleen in aanmerking komen als je een aanvraag tot uitstel indient bij de examencommissie. In die 

aanvraag moet je duidelijk maken waarom je niet aan de norm voor het bindend studie advies hebt kunnen voldoen 

en dat er mogelijkheden zijn om binnen een bepaalde termijn wel de norm te halen. De aanvraag moet bovendien 

vergezeld gaan van een begeleidingsadvies van de coördinator. De examencommissie bepaalt binnen welke termijn je 

aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. Die termijn kan nooit langer zijn dan een jaar. 

 

Als in de loop van het eerste jaar blijkt dat de resultaten voor de toetsen en de tussenbeoordelingen op de 

portfoliogesprekken onvoldoende zijn, geeft de opleiding je ook een Voorlopig studieadvies. Dat advies heeft soms 

het karakter van een waarschuwing als je op dat moment nog niet de verplichte toetsen voor het studieadvies hebt 

gehaald of nog niet 5/6 van het aantal punten hebt dat je had kunnen halen. 

 

De regelingen voor het Bindend Studieadvies zijn nogal ingewikkeld. We geven de verschillende mogelijkheden nog 

even in schema weer: 

 

 Resultaat Advies 
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eind  

eerste  

jaar 

Minder dan 50 studiepunten of  

 Stage onvoldoende 

 Assessments niveau 1 onvoldoende 

 HBO-toets taal  onvoldoende 

 Cito rekentoets onvoldoende 

Negatief bindend 

studieadvies 

In uitzonderingsgevallen 

(langdurige ziekte etc.):  

uitstel van het advies 

50 of meer punten, maar minder dan 60 punten en geen 

onvoldoendes op:  

 assessment niveau 1 

 HBO-toets taal  

 Cito rekentoets  

 Stage 

Positief studieadvies 

 

Bij 60 punten  Positief advies/propedeuse 

 

N.B. In deze studiegids wordt de regeling rond het bindend studieadvies niet gedetailleerd weergegeven.  

De officiële tekst vind je in de OER. Aan de tekst in deze studiegids kun je geen rechten ontlenen. 
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6 INFORMATIEVOORZIENING 
 

6.1 Viaa-online 
Alle informatie over de opleiding is digitaal beschikbaar op Viaa-online. Je krijgt toegang via je studentnummer en 
wachtwoord. Om de veiligheid van ons systeem te garanderen moet je wachtwoord regelmatig gewijzigd worden: 
minimaal eens per jaar. Wijzig je je wachtwoord niet op tijd, dan kan je problemen ondervinden met het inloggen op 
Viaa Online en het bekijken van je e-mail vanuit huis. Houd daarom rekening met de beperkte houdbaarheid van je 
wachtwoord.  
 

Wachtwoord wijzigen 
Drie maanden voorafgaand aan het verlopen van je wachtwoord krijg je bij het inloggen binnen Viaa een melding met 
de vraag of je je wachtwoord wilt wijzigen. Het is raadzaam direct op deze melding te reageren. Bovendien kan je 
ervoor kiezen om je wachtwoord te wijzigen wanneer je op stage of naar het buitenland gaat. Dit kan je doen door in 
te loggen binnen Viaa op een computer. Zodra je ingelogd bent op CTRL + ALT + DELETE te drukken. Op het schermpje 
dat je voor je krijgt kan gekozen worden voor ‘wachtwoord wijzigen’. 
Op deze manier behoud je altijd toegang tot je e-mail en Viaa Online. Informatie over het wijzigen van je wachtwoord 
kun je vinden op Viaa Online: sites/diensten/ict. Bij problemen of vragen over het wijzigen van de wachtwoorden, kun 
je contact opnemen met de helpdesk. 
 

6.2  Roosters en roosterwijzigingen 
Het verspreiden van de roosters en wijzigingen doen we als volgt: 

 Alle roosters zijn te vinden op Viaa Online. 

 Tentamenroosters en hertentamenroosters worden geplaatst op Viaa Online. 

 Roosterwijzigingen worden geplaatst op Viaa Online. 

Houd Viaa Online dus goed in de gaten en geef ook aan elkaar door als je relevante zaken ziet, die voor jouw klas van 

belang zijn. Je bent namelijk zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte zijn van meldingen van het roosterbureau, die 

voor jou van toepassing zijn!  

 

6.3 Berichten per e-mail 
Het zal regelmatig voorkomen, dat we je willen informeren over belangrijke zaken met betrekking tot je studie, zoals 

een aankondiging van de start van een inschrijftermijn voor tentamens, verwijzingen naar (nieuwe) berichten op Viaa 

Online, etc.  

Op zich kunnen berichten via de postvakken worden verspreid. Dat kost echter veel papier en we hebben bovendien 

nog steeds niet de garantie dat we daarmee iedereen bereiken. In de stageweken of gedurende eindejaarstrajecten 

zijn jullie immers niet altijd op school. 

Je krijgt bij inschrijving een eigen Viaa-emailadres. Omdat wij graag willen, dat (belangrijke) berichten jou bereiken, 

moet je je mail uiteraard regelmatig checken. Nogmaals: je bent zelf verantwoordelijk voor het  

op de hoogte zijn van zaken, die voor jou van toepassing zijn! 

 

6.4 Vragen per e-mail 
Gedurende de opleiding wil je graag allerhande vragen stellen aan docenten, coördinatoren en secretariaat. De e-mail 

is dan een gemakkelijk medium. Wij vragen je vriendelijk om goed na te denken over (de urgentie van) je vragen per 

mail. De docenten en coördinatoren krijgen vragen van veel studenten binnen. Ze beantwoorden die graag zo snel 

mogelijk, maar in bepaalde periodes is dat onmogelijk. Bovendien betreft het soms ook vragen, die irreëel of onnodig 

zijn (bijvoorbeeld: 'Ik heb gisteren een toets gemaakt, hebt u het cijfer al?').  

De volgende algemene regel geldt binnen de Pabo: Docenten en coördinatoren zullen vragen per mail over cijfers niet 

beantwoorden binnen de beoordelingstermijn van 10 werkdagen voor een schriftelijke toets en 20 werkdagen voor 

een opdracht of verslag. Wil jij ook rekening houden met deze nakijktijd?  
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7. EXAMENCOMMISSIE 
 

7.1 De OER 
De Onderwijs en Examenregeling (OER) is een belangrijk document, omdat hierin veel regelingen staan die betrekking 

hebben op het onderwijs aan onze hogeschool, bijvoorbeeld m.b.t. studievoortgang, normen, eisen, etc. Zowel 

docenten als studenten dienen zich te houden aan de OER. Het is dus van belang dat je hier kennis van neemt. 

 

In de OER zijn o.a. de volgende zaken vastgelegd: 

 grondslag en doelstellingen 

 procedure inschrijving niet-christelijke studenten 

 inschrijven 

 het afleggen van tentamens 

 afnemen van toetsen 

 deelneming aan verplichte activiteiten 

 beoordeling tentamens 

 toekenning studiepunten 

 geldigheidsduur 

 vrijstellingen 

 propedeutisch examen 

 examencommissie 

 normen voor het propedeutisch examen 

 algemene bepalingen 

 bijzondere bepalingen 

 regeling studieadvies 

 afsluitend examen 

 titulatuur 

 normen voor het afsluitend examen 

 geldigheidsduur tentamens 

 uitgesteld examen 

 beroep 

 

In de OER zijn ook de rechten en plichten van een student vastgelegd. Studeren kan niet meer als iets vrijblijvends 

beschouwd worden. Aan de ene kant heb je als student recht op verschillende voorzieningen binnen de school zoals: 

het volgen van colleges, deelname aan tentamens, toegang tot de mediatheek en andere studentvoorzieningen. 

Je hebt echter ook plichten die verder gaan dan het betalen van het collegegeld. Het daadwerkelijk bijwonen van 

bepaalde colleges is soms een voorwaarde om aan de toetsing te mogen deelnemen. 

 

7.2 De examencommissie 
De examencommissie is verantwoordelijk voor het hanteren van het Onderwijs- en Examenreglement en met name 

voor de kwaliteit van tentamens en examens. Daarnaast is de examencommissie verantwoordelijk voor het 

verstrekken van diploma's (propedeutisch en afsluitend). 

 

De examencommissie vergadert volgens een vergaderrooster. Dit rooster wordt aan alle studenten aan het begin van 

het studiejaar verstrekt. Wanneer je een aanvraag bij de examencommissie indient, dien je dit uiterlijk een week 

voorafgaand aan de vergadering te doen. Je ontvangt uiterlijk een week na de vergadering schriftelijk bericht terug. 

Een aanvraag voor de examencommissie kan je deponeren in het postvak van de secretaris. 
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8. EXAMENS EN AFSTUDEREN 
De opleiding kent twee examens: het propedeutisch examen en het afsluitend examen. In beide gevallen gaat het om 

een papieren examen: je bent geslaagd voor het examen als je bepaalde toetsen hebt gehaald. 

 

8.1 Propedeutisch examen 
Het propedeutisch examen bestaat uit alle toetsen van het eerste jaar. Als je alle toetsen hebt gehaald, krijg je je 

propedeusediploma. Studenten zijn zelf verantwoordelijk om bij het secretariaat aan te geven dat ze hun propedeuse 

hebben behaald. Je krijgt dan het propedeutisch getuigschrift uitgereikt. 

Het is wel noodzakelijk aan het eind van het eerste jaar de normen voor het bindend studieadvies te halen (zie 

hoofdstuk 5). De propedeuse geeft je geen enkele onderwijsbevoegdheid. Wel is het mogelijk om met de propedeuse 

Pabo in te stromen in bepaalde universitaire studies. 

 

8.2 Uitslag propedeutisch examen  
Voor de vaststelling van de examenuitslag vergadert de examencommissie aan het eind van het studiejaar na afloop 

van de laatste toetsperiode en wanneer dat door de voorzitter van de examencommissie nodig wordt geacht. Aan het 

eind van de propedeuse stelt de examencommissie een advies op over voortzetting van de studie. Een negatief 

studieadvies is bindend. 

De examencommissie brengt de examenuitslag en het studieadvies schriftelijk ter kennis van de student. 

Als je geslaagd bent, krijg je van de examencommissie een getuigschrift. 

Als je niet geslaagd bent, kun je een certificaat krijgen waarop staat welke studieonderdelen je het afgelopen jaar 

succesvol hebt afgerond. 

 

8.3  Afstudeertraject 
Het afstudeertraject voor de universitaire pabo bestaat uit het lopen van een LIO-stage. Hierin loop je mee in het 
traject van de voltijd. Je kunt starten met de LIO als je minimaal 180 credits hebt behaald. 
 
Er wordt van je verwacht dat je zelf solliciteert naar een LIO-stageplek. In het derde jaar krijg je hier informatie over. 
Je -LIO- stageplek moet aan de volgende voorwaarden voldoen:  

 er zijn minimaal 15 leerlingen in je groep.  

 je kunt de reguliere 3 dagen (ma, di en wo) per week voor de klas staan. 

 er is een werkplekcoach  op school die goed op de hoogte is van het LIO traject voldoende tijd kan inplannen voor 
begeleiding. 

In de regel zul je de LIO na de kerstvakantie starten, omdat je de eerste helft van het studiejaar nog de nodige 
verplichtingen hebt op de VU. Als dat mogelijk is kun je ook op een eerder tijdstip (na de zomervakantie of na de 
herfstvakantie) starten 
 
In de LIO werk je aan de volgende hoofddoelen: 
A. Volledige dagen kunnen functioneren in het werken met een groep leerlingen.  
B. Samenwerken met anderen binnen de schoolsituatie: begeleiders, duo-leerkrachten, teamleden, MT, 
medestudenten. 
C Samenwerking met ouders en externen. 
D Ontwikkeling persoonlijk meesterschap op het niveau startbekwaam 
In het Handboek Werkplekleren LIO-stage en PPO zijn je de doelen gespecificeerd 
 
Tijdens de LIO-stage draai je ook mee in het systeem van de leergroepen van de voltijd.  
Je legt binnen Trajectplanner een digitaal portfolio aan waarin je duidelijk maakt hoie je hebt gefunctioneerd binnen 
de LIO-stage. De LIO-stage wordt afgerond in een toetsgesprek naar aanleiding van je portfolio. 

 

8.4  Het afsluitend examen en eindgesprek 
Ook het afsluitend examen is een papieren examen: je krijgt je getuigschrift als je geslaagd bent voor alle toetsen van 
de opleiding (zie paragraaf 3.4). De laatste toets die je aflegt, is altijd het gesprek naar aanleiding van de LIO-stage. Je 
kunt pas deelnemen aan het gesprek als je alle andere toetsen hebt gehaald. Om deel te kunnen nemen aan het 
eindgesprek heb je een schriftelijke toestemming van de coördinator nodig. Een uitzondering op deze regel vormen de 
landelijke kennisbasistoetsen. Als je die nog niet hebt gehaald, kun je al wel vast deelnemen aan het eindgesprel. Je 
krijgt je diploma pas als je ook de kennisbasistoetsen hebt gehaald.  
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8.5 Bachelor-titel 
Afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs mogen de titel bachelor voeren. Afhankelijk van de opleiding die je 

hebt gevolgd, krijg je een bepaalde bachelortitel toegekend. Je kunt de titel voeren door achter je naam de afkorting 

op te nemen.  

De nieuwe titels zijn een gevolg van de invoering van het zogenaamde bachelor-master-systeem in het hoger 

onderwijs. Door dit systeem wordt het gemakkelijker om door te stromen naar universiteiten en buitenlandse 

onderwijsinstellingen. 
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9. STUDIEKOSTEN 
 

9.1 Collegegeld 
Als je aan Hogeschool Viaa wilt studeren, ben je collegegeld verschuldigd. Door het invullen en afgeven van een 
machtiging collegegeld machtig je de hogeschool het bedrag in het studiejaar af te schrijven van jouw rekening of van 
degene die voor jou betaalt.  
Het invoeren van betaalgegevens in Studielink is geen automatische betaling. Zodra je de melding vanuit Studielink 
hebt ontvangen dat het collegegeld is vastgesteld kun je de digitale machtiging bevestigen. Betaalt een ander voor je, 
dan dient deze met z’n eigen DigiD in te loggen en te bevestigen.  
Je kunt kiezen tussen twee mogelijkheden:  
Incasso van het gehele bedrag rond de 25e van de eerste maand of incasso in tien termijnen, waarbij het bedrag rond 
de 25e van de eerste tien maanden van het studiejaar van je rekening wordt afgeschreven. Bij gespreide betaling 
wordt eenmalig € 24 administratiekosten in rekening gebracht. 
 

9.2 Studiekosten 
Naast het collegegeld moet je ook rekenen op kosten voor het aanschaffen van studieboeken, het printen van 

moduleboeken en het reizen naar de opleiding en de stage. De hoogte van het boekengeld varieert, afhankelijk van of 

je boeken leent via de mediatheek, nieuw koopt of gebruikt aanschaft. Als je alle boeken nieuw koopt, ben je een 

bedrag kwijt tussen de €1000,- en € 1500,- afhankelijk van de route.  

 

Bijkomende kosten 

Naast het boekengeld en de kosten voor het printen van modules vanaf Viaa Online kunnen er in een jaar ook 

aanvullende kosten van toepassing zijn voor het verplicht bijwonen van theatervoorstellingen e.d. Deze activiteit is 

van belang in het kader van je opleiding en kun je dus niet missen. Er bestaat een alternatief, maar dit zal betekenen 

dat je dezelfde activiteit dient uit te voeren in eigen beheer en onder dezelfde eisen. 

 

9.3 Financiële tegemoetkoming studiekosten bij studievertraging 
In bepaalde gevallen kun je bij studievertraging een tegemoetkoming krijgen in je studiekosten. Als er sprake is van 

bijzondere omstandigheden (zoals ziekte, zwangerschap of bepaalde familieomstandigheden) kun je een beroep doen 

op het profileringsfonds. De regeling hiervoor is te vinden in het algemeen deel van het Studentenstatuut, dat 

beschikbaar is op Viaa-online. 


