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Samenvatting 
 

In februari 2020 zijn de bestaande tweedegraads lerarenopleidingen Flexibel Onderwijs (deeltijd) 

van de Academie vo & mbo van de NHL Stenden Hogeschool (NHL Stenden) bezocht door een 

visitatiepanel van NQA. De visitatie heeft plaatsgevonden volgens de NVAO-kaders van de 

Beoordeling Bestaande Experimenten Leeruitkomsten (april 2019). De beoordeling betreft zestien 

hbo-bacheloropleidingen tot leraar van de tweede graad Duits, Engels, Frans, Fries, Nederlands, 

Biologie, Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde, Aardrijkskunde, Algemene economie, 

Bedrijfseconomie, Geschiedenis, Maatschappijleer, Gezondheidszorg & welzijn en 

Omgangskunde. 

 

De tweedegraads lerarenopleidingen zijn gezamenlijk gestart in september 2017 met het 

aanbieden van het vernieuwde deeltijdonderwijs in de pilot flexibilisering van het hoger onderwijs 

(Experiment Leeruitkomsten). Hiermee spelen de opleidingen in op de opdracht van NHL 

Stenden om als stevig kennisknooppunt te fungeren in de regio en geven de lerarenopleidingen 

met het lectoraat Vitale Vakdidactiek concreet invulling aan de ambities van de hogeschool om 

met hoogwaardig onderwijs en onderzoek een bijdrage te leveren aan de persoonlijke 

ontwikkeling van studenten en aan de maatschappelijke vooruitgang van de regio’s waarin zij 

actief is.  

De modules Oriëntatie op onderwijs en beroep, Pedagogiek, Keuze en de twee 

afstudeermodules Handelingsbekwaam leraar en Onderwijsprofessional zijn gezamenlijk 

ontwikkeld door de zestien opleidingen. De leeruitkomsten van deze vier modules zijn generiek 

geformuleerd: elke student past de leeruitkomsten toe in de context van zijn eigen opleiding. Op 

grond van deze inhoudelijke verwantschap en het gegeven dat de opleidingen in september 2017 

zijn gestart, heeft het panel de zestien opleidingen in één visitatie kunnen bekijken. Ten behoeve 

van deze visitatie zijn de opleidingen verdeeld in een viertal clusters. Bij de bestudering van het 

materiaal, op de bezoekdagen en ook in de verslaglegging is uitgegaan van gemeenschappelijke 

kenmerken en is vervolgens aandacht besteed aan de individuele opleidingen binnen deze 

visitatie.  

 

Het panel beoordeelt de zestien flexibele deeltijdopleidingen tot leraar vo van de tweede graad 

van de Academie voor vo & mbo van NHL Stenden als positief. 

 

Standaard 1: Beoogde leerresultaten 

 

De zestien hbo-bachelor lerarenopleidingen (vo tweede graad) voldoen aan de basiskwaliteit 

voor standaard 1. 

 

De Academie hanteert een onderwijskundig concept waarin acht modules van 30 EC voor alle 

tweedegraads lerarenopleidingen het uitgangspunt vormen en waarbinnen de leeruitkomsten 

centraal staan. Tezamen vormen de modules een logisch geheel en worden de studenten op een 

goede manier in staat gesteld om de eindkwalificaties te behalen. Iedere module bestaat uit 

maximaal zes leeruitkomsten die inzichtelijk afgeleid zijn van de actuele versies van de wettelijke 

bekwaamheidseisen en de landelijk vastgelegde kennisbases. Zij voldoen overtuigend aan het 

hbo-bachelorniveau en aan de van toepassing zijnde nationale en internationale eisen. De 
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leeruitkomsten zijn leerwegonafhankelijk geformuleerd. De opleidingen voldoen daarmee aan de 

eisen van het Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs (2019).  

Het panel constateert dat de opleidingen de leeruitkomsten op verschillende 

abstractieniveaus uitgewerkt hebben en adviseert om hier meer eenduidigheid in aan te 

brengen. De opleidingen kunnen hierbij van elkaar leren.  

 

De opleidingen werken goed samen met het werkveld. Er zijn werkveldadviescommissies en 

algemene ‘Allardsoog-bijeenkomsten’. De opleidingen betrekken studenten en hun 

werkplekbegeleiders actief bij het ontwikkelen van het onderwijs.  

 

 

Standaard 2: Onderwijsleeromgeving 

 

De zestien hbo-bachelor lerarenopleidingen (vo tweede graad) voldoen aan de basiskwaliteit 

voor standaard 2. 

 

De opleidingen bieden studenten goede mogelijkheden om een eigen leerroute samen te stellen. 

De ontwikkeling van het flexibele onderwijs wordt vanuit de hogeschool vanuit een visie met een 

aantal richtlijnen georganiseerd, waarbij de Academie en de opleidingen de ruimte krijgen om hun 

eigen accenten te leggen. Binnen de opleidingen wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds 

generieke modules ten behoeve van het aantonen van breed onderwijskundige leeruitkomsten en 

anderzijds vakspecifieke modules. Voor de generieke modules is er opleidingsoverstijgend 

onderwijsaanbod en/of kalibratie. 

Studenten kunnen leerwegonafhankelijk leren, maar zij prefereren over het algemeen het 

onderwijsaanbod, zoals dat door de opleidingen wordt aangeboden. Leerwegonafhankelijk leren 

leidt in de ogen van het panel overigens niet per definitie tot versnellen. 

De docenten zijn gekwalificeerd en bevlogen. Ze zetten de student centraal in het 

onderwijsproces en de begeleiding van studenten is persoonlijk en toegankelijk. De begeleiding 

door de studiecoach en docenten wordt door studenten bijzonder positief beoordeeld. 

 

Opleidingspecifieke bevindingen 

De opleidingen kennen een grote variëteit in studentenaantallen en in de achtergrond van de 

instromende studenten. Zij maken daarom verschillende keuzes bij het vormgeven van het 

flexibele onderwijs. Grote opleidingen zoals Nederlands en Wiskunde bieden hun onderwijs 

zowel in Leeuwarden als in Groningen aan. Kleinere opleidingen zoals Frans en Fries 

bijvoorbeeld combineren hun studenten uit de voltijd- en de deeltijdvarianten. Tot slot zijn er 

opleidingen, zoals Aardrijkskunde, die speciale aandacht besteden aan manieren om het 

onderwijs tijd- en plaatsonafhankelijk vorm te geven. Alle zestien opleidingen hebben voor hun 

flexibele deeltijdvariant twee instroommomenten per jaar. Daarnaast heeft het panel een aantal 

mooie voorbeelden van differentiatie in het onderwijs op basis van studentkenmerken gezien.  

 

Het panel zag dat een aantal opleidingen op een goede manier met elkaar samenwerken, zoals 

Biologie, Scheikunde en Natuurkunde. Tegelijkertijd miste zij ook een aantal logische 

samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld tussen de opleidingen Omgangskunde en 

Maatschappijleer.  
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Standaard 3: Toetsing 

 

De zestien hbo-bachelor lerarenopleidingen (vo tweede graad) voldoen aan de basiskwaliteit 

voor standaard 3. 

 

De kwaliteit van toetsing is over de hele linie op orde. De opleidingen zetten passende vormen 

van toetsing in die leerwegonafhankelijk zijn en waarbij veel gebruik wordt gemaakt van 

beroepsproducten. Studenten kunnen op verschillende manieren hun reeds aanwezige kennis en 

werkervaring valideren. De Academie heeft met name voor standaardvalidering goede 

procedures ingericht.  Het wekt dan ook geen verbazing dat veel studenten van de 

valideringsmogelijkheden gebruik maken. Toetsen zijn van een gewenst niveau en er wordt op 

een adequate wijze gebruik gemaakt van het vierogenprincipe bij de beoordelingen van 

portfolio’s en assessments.  

De feedback in de verschillende rubrics van de door het panel bestudeerde werken was van 

wisselende kwaliteit. Het panel is daarom van mening dat de opleidingen aandacht moeten 

besteden aan het beter invullen van de beoordelingsformulieren. Overigens gaven studenten aan 

dat zij de feedback op hun producten helder en navolgbaar vonden, mede doordat zij tussentijds 

of in de ingeleverde materialen zelf aanvullende feedback kregen.  

Het panel heeft een goed functionerende examencommissie ontmoet. De Academie heeft 

daarnaast sinds kort een academiebrede toetscommissie. Het panel ziet de meerwaarde van 

deze commissie in de verdere ondersteuning van de opleidingen in het toetsbeleid. 

 

Opleidingspecifieke bevindingen 

Vier van de acht modules zijn generiek en worden academiebreed getoetst. De opleidingen zelf 

zijn verantwoordelijk voor de toetsing van de drie opleidingspecifieke modules (Basis Vakgebied, 

Verdieping Vakgebied en Vakdidactiek). Het panel heeft voor alle opleidingen geconstateerd dat 

de kwaliteit van toetsing op orde is. 

Wel bleek dat veel opleidingen gebruik maken van extra deeltoetsen. Het panel zag dit in alle 

deelclusters, met uitzondering van het bèta deelcluster, in meer of mindere mate terug. 

Opleidingen doen dit omdat zij vinden dat studenten alle verschillende onderdelen van een toets 

moeten beheersen en het niet mogelijk moet zijn het ene onderdeel met het andere te 

compenseren. Het panel ziet dit als een begrijpelijke tussenstap in de weg naar flexibilisering, 

maar is ook van mening dat deze tussentoetsen niet wenselijk zijn.  

 

 

Standaard 4: Gerealiseerde leerresultaten 

 

De zestien hbo-bachelor lerarenopleidingen (vo tweede graad) voldoen aan de basiskwaliteit 

voor standaard 4. 

 

Het panel heeft op basis van de afstudeerdossiers die tot dusver beschikbaar zijn en de 

studentdossiers (tussenproducten) die het heeft bestudeerd vertrouwen in het hbo-

bachelorniveau van de zestien opleidingen. Het panel ziet een goede dekking van competenties 

en landelijke afspraken over kennisgebieden. De producten getuigen van het gewenste niveau en 

een goede inhoudelijke kwaliteit. Daarnaast zijn zij relevant voor de vakgebieden van de 

opleidingen. De bijbehorende beoordelingen zijn herkenbaar en navolgbaar. De uitgevoerde 

opdrachten en (didactische) onderzoeken zijn relevant voor het werkveld. De studenten zijn 
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gewilde werknemers en ervaren dat de opleiding die zij volgen een positieve invloed heeft op hun 

carrière.  

 

Omdat de opleidingen slechts enkele afgestudeerden hebben, heeft het panel geen alumni 

gesproken.  

 

Opleidingspecifieke bevindingen 

Op het moment van de visitatie had de Academie vo & mbo slechts 29 afgestudeerden in de 

flexibele deeltijd opleidingen. De meeste opleidingen hadden nog geen alumni. Het panel heeft 

van de opleidingen waarvoor dat niet gold, een aantal goede afstudeerwerken gezien. Van alle 

andere opleidingen heeft het panel tussenwerken bestudeerd.  

 

Alle door het panel bestudeerde eind- en tussenwerken waren volgens het panel relevant voor 

het profiel en het werkveld. De gegeven beoordelingen navolgbaar en de cijfers terecht.  
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Inleiding 
 

Dit visitatierapport bevat de beoordeling van de zestien tweedegraads lerarenopleidingen flexibel 

onderwijs van NHL Stenden Hogeschool. Het visitatiepanel van NQA, dat de beoordeling heeft 

uitgevoerd, is samengesteld door NQA, in opdracht van NHL Stenden Hogeschool en in overleg 

met de opleidingen. Voorafgaand aan de visitatie heeft de NVAO het panel goedgekeurd. 

 

Het rapport beschrijft de bevindingen, overwegingen en conclusies van het panel. Ook bevat het 

enkele aanbevelingen voor de opleidingen. Het rapport is opgesteld conform het 

Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs van de NVAO (2018), het protocol 

Beoordeling bestaande experimenten leeruitkomsten van de NVAO (2019) en de NQA 

Handleiding Opleidingsvisitaties Hoger Onderwijs 2019 Beperkte Opleidingsbeoordeling. 

 

Visitatieproces 

 

De zestien lerarenopleidingen vallen onder de Academie vo & mbo. Deze Academie heeft de 

afgelopen jaren de deeltijdvariant lerarenopleidingen vanuit een visie op flexibilisering 

doorontwikkeld. Hierdoor delen de opleidingen enkele uitgangspunten op basis waarvan een 

gezamenlijk visitatiebezoek op 10 en 11 februari 2020 mogelijk was.  

Ten behoeve van de visitatie zijn de opleidingen geclusterd in vier deelclusters: Alfa (Duits, 

Engels, Frans, Fries, Nederlands), Bèta (Biologie, Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde), Gamma 

1 (Aardrijkskunde, Algemene Economie, Bedrijfseconomie, Geschiedenis, Maatschappijleer) en 

Gamma 2 (Gezondheidszorg & Welzijn en Omgangskunde). Het visitatiepanel heeft per 

deelcluster input gekregen van inhoudelijke vakreferenten.  

 

Ter voorbereiding op de visitatie is er een vooroverleg geweest in Utrecht. In het vooroverleg zijn 

de panelleden en vakreferenten geïnstrueerd over de werkwijze en zijn de voorlopige 

bevindingen besproken, zowel de generieke uitgangspunten en werkwijzen voor de Academie, 

als de specifieke zaken bij de opleidingen. Bij het generieke deel van het vooroverleg waren alle 

leden van het kernpanel aanwezig en bij het specifieke deel sloten ook de vakreferenten aan. De 

generieke documentatie over academiebrede zaken is door alle leden van het visitatiepanel 

bestudeerd. De opleidingspecifieke documentatie is minimaal door één inhoudsdeskundig 

panellid en één inhoudsdeskundige vakreferent bestudeerd. Zowel in het vooroverleg als tijdens 

de visitatie zijn de bevindingen voortdurend met alle panelleden en vakreferenten gedeeld en 

waar nodig is een extra panellid ingezet om mee te lezen. 

 

Tijdens de bezoekdagen heeft het panel gesproken met diverse groepen (zie Bijlage 1) en het ter 

inzage gelegde materiaal bestudeerd. Op de eerste visitatiedag was het kernpanel aanwezig en 

is er vooral naar de generieke visies en processen van de Academie gekeken, zoals de gedeelde 

visie op het concept met aandacht voor gepersonaliseerd leren en co-creatie, de intakeprocedure 

en de werkwijze van de examencommissie. Op de tweede visitatiedag hebben deelpanels met 

een vakreferent gekeken naar het onderwijs, de toetsing en de afstemming met het werkveld van 

de betreffende specifieke opleidingen. Ongeveer twee weken voorafgaand aan het bezoek zijn 

studenten en docenten op de hoogte gesteld van de mogelijkheid om op één van de 

bezoekdagen zaken in vertrouwen, buiten het opleidingsmanagement om, voor te leggen aan de 

visitatiecommissie. Hier heeft niemand gebruik van gemaakt. Aan het einde van de bezoekdagen 
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is de door de deelpanels en het gehele panel verkregen informatie verwerkt tot een compleet 

beeld en tot een voorlopig oordeel met argumentatie. Tijdens een afsluitende mondelinge 

terugkoppeling heeft de voorzitter van het panel de voorlopige eindoordelen en belangrijkste 

bevindingen meegedeeld aan de opleidingen. 

Na het visitatiebezoek is een conceptrapportage opgesteld en voorgelegd aan het panel en de 

vakreferenten. Met de input van alle panelleden en vakreferenten is een tweede concept 

opgesteld, dat voor hoor- en wederhoor op feitelijke onjuistheden is voorgelegd aan de 

opleidingen. De panelleden hebben kennisgenomen van de reactie en waar nodig zijn 

aanpassingen doorgevoerd. Vervolgens is het rapport definitief vastgesteld. 

 

Documentatie 

Ten behoeve van de beoordelingen heeft de instelling een zelfevaluatierapport (ZER) en bijlagen 

ter beschikking gesteld aan het panel. In het ZER staan visies, uitgangspunten en processen 

beschreven. Ook reflecteren de verschillende opleidingen op de concrete situaties en 

ontwikkelingen. De ZER en bijlagen zijn gedeeltelijk hogeschoolbreed, gedeeltelijk 

academiebreed en gedeeltelijk opleidingspecifiek. De documentatie voldoet naar vorm en inhoud 

aan de eisen van het desbetreffende NVAO-beoordelingskader en aan de eisen van 

bovengenoemde NQA-handleiding. Met alle (mondeling en schriftelijk) verstrekte informatie kon 

het panel tot een weloverwogen oordeel per opleiding komen. 

 

Visitatiepanel en vakreferenten 

Het visitatiepanel van NQA, dat de beoordelingen heeft uitgevoerd, is samengesteld door NQA in 

opdracht van NHL Stenden en in overleg met de opleidingen. Voorafgaand aan de visitatie heeft 

de NVAO het panel goedgekeurd. Het visitatiepanel bestond uit: 

De heer ir. G.H.L. Lenssen (voorzitter, domeindeskundige) 

De heer dr. E. van den Berg (domeindeskundige) 

Mevrouw A.O. Chermanne Med (domeindeskundige) 

Mevrouw drs. C.A.M. van de Gevel (domeindeskundige) 

Mevrouw M. Boogert (studentlid) 

Mevrouw drs. J. Kniep (vakreferent deelcluster alfa) 

De heer ing. K.P.J. Langendonck (vakreferent deelcluster bèta) 

Mevrouw dr. J.I.G.M. Tuithof (vakreferent deelcluster Gamma 1) 

Mevrouw drs. J. Bolding (vakreferent deelcluster Gamma 2) 

 

Mevrouw drs. B. Steenbergen MBA en mevrouw M. Snel BHRM & BEd traden op als lead auditor 

en secretaris van het panel (beide visitatiedagen). Zij werden gedurende de tweede dag 

ondersteund door mevrouw drs. Y. Leegstra en mevrouw J. Azaria, die als secretarissen 

optraden bij de deelclusters. 

 

Het visitatiepanel verklaart dat de beoordeling van de opleiding in onafhankelijkheid heeft 

plaatsgevonden. 

 

Utrecht, juni 2020 

 

Panelvoorzitter      Lead auditor 

 

ir. G.H.L. Lenssen     drs. B. Steenbergen MBA 
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Schets van de deeltijd lerarenopleidingen NHL Stenden 
 Hogeschool en onderwijsconcept 

 

NHL Stenden Hogeschool (hierna NHL Stenden) is in 2018 ontstaan door de fusie van de 

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) en Stenden Hogeschool. Een van de ambities van de 

nieuwe hogeschool is om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van studenten en aan de 

maatschappelijke vooruitgang in de regio Noord-Nederland. Dit doet NHL Stenden door het 

verzorgen van inclusief en kwalitatief hoogwaardig onderwijs en onderzoek, waarbij de 

opleidingen meer gericht zijn op de vraag en ervaring van werkende professionals. Verhogen van 

het opleidingsniveau is cruciaal, de regio kent een relatief laag opleidingsniveau en heeft te 

maken met vergrijzing. Daarnaast wordt de regio geconfronteerd met een daling van het 

percentage jonge mensen. NHL Stenden wil in de regio functioneren als kennisknooppunt en 

kennisontwikkeling stimuleren.  

 

Om dit te realiseren hebben de fusiepartners NHL en Stenden in 2015 een subsidieaanvraag 

ingediend om te kunnen deelnemen aan het experiment Flexibilisering Leeruitkomsten. Na de 

fusie heeft NHL Stenden een nieuw hogeschoolbreed onderwijsconcept geadopteerd - Design 

Based Education - dat veel overeenkomsten vertoont met het flexibele onderwijsconcept.  

Bij Design Based Education staan een complexe vraag uit de praktijk en de leervraag van de 

studenten centraal. Studenten, docenten, werkveld en onderzoekers werken samen rond 

praktijkrelevante vraagstukken die in het onderwijs aan de orde komen. Hiermee wil NHL 

Stenden een actuele op de praktijk afgestemde leeromgeving creëren. Daarbij wil de hogeschool 

gebruik maken van de ervaringen en uitkomsten van het experiment om het totale onderwijs – 

deeltijd én voltijd – te vernieuwen. 

 

In 2016 is gestart met de uitvoering van zeven flexibele deeltijdopleidingen. Inmiddels is het 

aantal opleidingen dat deelneemt aan het experiment gegroeid naar ruim veertig. De ontwikkeling 

en implementatie van het onderwijsconcept van het flexibele deeltijdonderwijs wordt 

gecoördineerd door het programmateam Flexibel Onderwijs. Het programmateam is facilitator 

van de deelnemende opleidingen en biedt ondersteuning in onder meer professionalisering van 

de docenten.. De opleidingen zelf zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de flexibele 

onderwijsprogramma’s. 

 

Het flexibele onderwijsconcept stoelt op twee pijlers: gepersonaliseerd leren en co-creatie:  

 

De pijler gepersonaliseerd leren beschrijft de mogelijkheden voor studenten om hun studie af te 

stemmen op hun persoonlijke situatie en op hun kennis en ervaring. Daarbij staat de leervraag 

van studenten centraal en het bieden van flexibiliteit in het onderwijsaanbod. De flexibele 

deeltijdopleidingen hanteren daarbij minimaal de variant Standaardisatie op maat. Dat betekent 

dat er bij iedere opleiding een vaststaand onderwijsarsenaal (voor het behalen van 

leeruitkomsten) beschikbaar is. Studenten stellen op basis daarvan een eigen leerarrangement 

samen met een voor hen optimale mix van online-, face-to-face-onderwijs, werkplekleren en 

collaborative learning, passend bij hun leervragen. Studenten bepalen zelf hun studietempo en 

tijdsinvestering.  

 

De pijler co-creatie heeft betrekking op de sociaal constructivistische visie op leren. Mensen 

geven zelf betekenis aan hun leeromgeving waarbij sociale processen een belangrijke functie 
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vervullen. In de context van flexibel onderwijs hebben opleiding, werkveld en de student invloed 

op het leerproces van studenten. De flexibele opleidingen geven invulling aan deze pijler met 

werkplekleren, waar studenten leeruitkomsten in een werkcontext realiseren, en met learning 

communities binnen en buiten de hogeschool. 

 

Met deze pijlers als uitgangspunten, hebben opleidingen hun beoogde leerresultaten vertaald in 

leerwegonafhankelijke leeruitkomsten. Vervolgens is gewerkt aan blended learning werkvormen, 

passende studentbegeleiding en invulling van werkplekleren en vormen van een learning 

community. De toetsing is, conform de uitgangspunten van het Experiment Leeruitkomsten, 

leerwegonafhankelijk vormgegeven. . 

 

Academie vo & mbo 

De gevisiteerde en beoordeelde opleidingen zijn ondergebracht in de Academie voor vo & mbo. 

Deze Academie biedt de opleidingen ook aan in een voltijdvariant en in de oude deeltijdvariant. 

Deze laatste variant wordt afgebouwd. Het gaat om zestien tweedegraads leraren opleidingen. 

De Academie ziet in de deelname aan het Experiment Leeruitkomsten kansen om het 

deeltijdonderwijs nog meer op maat aan te kunnen bieden.  

 

De hbo-bachelor lerarenopleidingen (vo van de tweede graad) zijn in september 2017 gestart met 

het experiment flexibele leeruitkomsten. Dat betekent dat ten tijde van de visitatie nog niet bij alle 

opleidingen eindwerken beschikbaar waren. Bij de beschrijving van standaard 4 gaat dit rapport 

daar verder op in. 

De studentenpopulatie van de deeltijdopleidingen flexibel onderwijs neemt gestaag toe. Op het 

moment van deze visitatie studeerden in alle opleidingen in de flexibele variant meer studenten 

dan in de ‘oude’ deeltijdvariant. Het aantal studenten dat per 1 september 2019 in de flexibele 

deeltijdopleiding zit, is in onderstaand schema opgenomen. 

 

Academie vo & mbo (deeltijdopleidingen)  Aantal studenten in flexibel 

onderwijs (per 1 sept 2019) 

Ba Leraar vo van de 2
e
 graad in Duits  45 

Ba Leraar vo van de 2
e
 graad in Engels 139 

Ba Leraar vo van de 2
e
 graad in Frans 10 

Ba Leraar vo van de 2
e
 graad in Fries 7 

Ba Leraar vo van de 2
e
 graad in Nederlands 127 

Ba Leraar vo van de 2
e
 graad in Biologie 41 

Ba Leraar vo van de 2
e
 graad in Natuurkunde 34  

Ba Leraar vo van de 2
e
 graad in Scheikunde 18 

Ba Leraar vo van de 2
e
 graad in Wiskunde 100 

Ba Leraar vo van de 2
e
 graad in Aardrijkskunde 11 

Ba Leraar vo van de 2
e
 graad in Algemene economie 

 

33  

Ba Leraar vo van de 2
e
 graad in Geschiedenis 20 

Ba Leraar vo van de 2
e
 graad in Maatschappijleer 33  

Ba Leraar vo van de 2
e
 graad in Gezondheidszorg & welzijn 74 

Ba Leraar vo van de 2
e
 graad in Omgangskunde 116  
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De tweedegraads lerarenopleidingen flexibel onderwijs bieden hun onderwijs aan in Leeuwarden 

en op de leslocatie in Groningen.  

Het aanbieden van het onderwijs op (deels) twee locaties, vergroot de flexibiliteit voor studenten 

en verkort de reisafstand. 

 

Alle lerarenopleidingen die betrokken waren bij dit visitatietraject bieden de specialisaties 

Beroepsgericht onderwijs mbo en Beroepsgericht onderwijs vmbo aan. Met uitzondering van de 

opleiding leraar van de 2
de

 graad in Omgangskunde is er daarnaast bij de opleidingen een 

specialisatie Algemeen vormend onderwijs.  

 

Rapportage  

In voorliggend rapport staan de bevindingen van deze visitatie beschreven voor zestien 

tweedegraads lerarenopleidingen. Het panel is op basis van het bestudeerde materiaal en de 

twee bezoekdagen tot een weloverwogen oordeel per opleiding gekomen. De zestien opleidingen 

werken vanuit gelijke uitgangspunten en hanteren een vergelijkbare inrichting van hun onderwijs. 

Het rapport beschrijft de bevindingen per standaard. Voor de standaarden 2, 3 en 4 is eerst een 

algemene generieke tekst opgenomen waarbij de bevindingen geïllustreerd zijn aan de hand van 

voorbeelden van de verschillende opleidingen. Daarna zijn in aparte paragrafen de door het 

panel geconstateerde opvallende verschillen van de opleidingen per deelcluster ten opzichte van 

de generieke bevindingen toegelicht.  

 
Basisgegevens opleidingen 

 

Naam opleiding in CROHO B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede 

graad in Duits 

Oriëntatie en niveau hbo; bachelor 

Variant deeltijd (flexibel) 

Graad Bachelor of Education 

Aantal studiepunten 240 

Locatie Leeuwarden (hoofdlocatie) en Groningen 

Onderwijstaal Nederlands 

Registratienummer in CROHO 35193 

 

Naam opleiding in CROHO B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede 

graad in Engels 

Oriëntatie en niveau hbo; bachelor 

Variant deeltijd (flexibel) 

Graad Bachelor of Education 

Aantal studiepunten 240 

Locatie Leeuwarden (hoofdlocatie) en Groningen 

Onderwijstaal Nederlands 

Registratienummer in CROHO 35195 
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Naam opleiding in CROHO B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede 

graad in Frans 

Oriëntatie en niveau hbo; bachelor 

Variant deeltijd (flexibel) 

Graad Bachelor of Education 

Aantal studiepunten 240 

Locatie Leeuwarden (hoofdlocatie) en Groningen 

Onderwijstaal Nederlands 

Registratienummer in CROHO 35196 

 

Naam opleiding in CROHO B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede 

graad in Fries 

Oriëntatie en niveau hbo; bachelor 

Variant deeltijd (flexibel) 

Graad Bachelor of Education 

Aantal studiepunten 240 

Locatie Leeuwarden 

Onderwijstaal Nederlands 

Registratienummer in CROHO 35144 

 
Naam opleiding in CROHO B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede 

graad in Nederlands 

Oriëntatie en niveau hbo; bachelor 

Variant deeltijd (flexibel) 

Graad Bachelor of Education 

Aantal studiepunten 240 

Locatie Leeuwarden (hoofdlocatie) en Groningen 

Onderwijstaal Nederlands 

Registratienummer in CROHO 35198 

 

Naam opleiding in CROHO B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede 

graad in Biologie 

Oriëntatie en niveau hbo; bachelor 

Variant deeltijd (flexibel) 

Graad Bachelor of Education 

Aantal studiepunten 240 

Locatie Leeuwarden (hoofdlocatie) en Groningen 

Onderwijstaal Nederlands 

Registratienummer in CROHO 35301 

 

Naam opleiding in CROHO B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede 

graad in Natuurkunde 

Oriëntatie en niveau hbo; bachelor 

Variant deeltijd (flexibel) 

Graad Bachelor of Education 

Aantal studiepunten 240 

Locatie Leeuwarden 

Onderwijstaal Nederlands 

Registratienummer in CROHO 35261 
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Naam opleiding in CROHO B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede 

graad in Scheikunde 

Oriëntatie en niveau hbo; bachelor 

Variant deeltijd (flexibel) 

Graad Bachelor of Education 

Aantal studiepunten 240 

Locatie Leeuwarden (hoofdlocatie) en Groningen 

Onderwijstaal Nederlands 

Registratienummer in CROHO 35199 

 

Naam opleiding in CROHO B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede 

graad in Wiskunde 

Oriëntatie en niveau hbo; bachelor 

Variant deeltijd (flexibel) 

Graad Bachelor of Education 

Aantal studiepunten 240 

Locatie Leeuwarden (hoofdlocatie)en Groningen (hoofdlocatie) 

Onderwijstaal Nederlands 

Registratienummer in CROHO 35221 

 
Naam opleiding in CROHO B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede 

graad in Aardrijkskunde 

Oriëntatie en niveau hbo; bachelor 

Variant deeltijd (flexibel) 

Graad Bachelor of Education 

Aantal studiepunten 240 

Locatie Leeuwarden (hoofdlocatie) en Groningen 

Onderwijstaal Nederlands 

Registratienummer in CROHO 35201 

 

Naam opleiding in CROHO B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede 

graad in Algemene Economie 

Oriëntatie en niveau hbo; bachelor 

Variant deeltijd (flexibel) 

Graad Bachelor of Education 

Aantal studiepunten 240 

Locatie Leeuwarden (hoofdlocatie) en Groningen 

Onderwijstaal Nederlands 

Registratienummer in CROHO 35202 

 
Naam opleiding in CROHO B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede 

graad in Bedrijfseconomie 

Oriëntatie en niveau hbo; bachelor 

Variant deeltijd (flexibel) 

Graad Bachelor of Education 

Aantal studiepunten 240 

Locatie Leeuwarden (hoofdlocatie) en Groningen 

Onderwijstaal Nederlands 

Registratienummer in CROHO 35203 
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Naam opleiding in CROHO B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede 

graad in Geschiedenis 

Oriëntatie en niveau hbo; bachelor 

Variant deeltijd (flexibel) 

Graad Bachelor of Education 

Aantal studiepunten 240 

Locatie Leeuwarden (hoofdlocatie) en Groningen 

Onderwijstaal Nederlands 

Registratienummer in CROHO 35197 

 

Naam opleiding in CROHO B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede 

graad in Maatschappijleer 

Oriëntatie en niveau hbo; bachelor 

Variant deeltijd (flexibel) 

Graad Bachelor of Education 

Aantal studiepunten 240 

Locatie Leeuwarden (hoofdlocatie) en Groningen 

Onderwijstaal Nederlands 

Registratienummer in CROHO 35411 

 
Naam opleiding in CROHO B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede 

graad in Gezondheidszorg & Welzijn 

Oriëntatie en niveau hbo; bachelor 

Variant deeltijd (flexibel) 

Graad Bachelor of Education 

Aantal studiepunten 240 

Locatie Leeuwarden (hoofdlocatie) en Groningen 

Onderwijstaal Nederlands 

Registratienummer in CROHO 35388 

 

Naam opleiding in CROHO B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede 

graad in Omgangskunde 

Oriëntatie en niveau hbo; bachelor 

Variant deeltijd (flexibel) 

Graad Bachelor of Education 

Aantal studiepunten 240 

Locatie Leeuwarden (hoofdlocatie) en Groningen 

Onderwijstaal Nederlands 

Registratienummer in CROHO 35421 
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Beoordeling NVAO-standaarden 
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Standaard 1 Beoogde leerresultaten 
 

De beoogde leerresultaten passen bij het niveau en de oriëntatie van de opleiding en zijn 

afgestemd op de verwachtingen van het beroepenveld en het vakgebied en op internationale 

eisen. 

 

Experiment Leeruitkomsten:  

 De visie van de instelling op flexibilisering is vertaald naar een onderwijskundig concept 

dat is doorgevoerd in de experimenteervariant;  

 De leeruitkomsten zijn vertaald naar eenheden van leeruitkomsten van maximaal 30 EC, 

die gezamenlijk en in samenhang de student in staat stellen de eindkwalificaties te 

realiseren;  

 De leeruitkomsten zijn (a) leerwegonafhankelijk, (b) representatief voor de eindkwalificaties 

van de opleiding, (c) herkenbaar voor het werkveld, (d) specifiek en meetbaar, (e) 

transparant, (f) samenhangend en (g) duurzaam. 

 

Conclusie 

 

De zestien hbo-bachelor lerarenopleidingen (vo tweede graad) voldoen aan de basiskwaliteit 

voor deze standaard. 

 

De Academie hanteert een onderwijskundig concept waarin acht modules van 30 EC voor alle 

tweedegraads lerarenopleidingen het uitgangspunt vormen en waarbinnen de leeruitkomsten 

centraal staan. Tezamen vormen de modules een logisch geheel en worden de studenten op een 

goede manier in staat gesteld om de eindkwalificaties te behalen.  

 

Iedere module bestaat uit maximaal zes leeruitkomsten die inzichtelijk afgeleid zijn van de 

actuele versies van de wettelijke bekwaamheidseisen en de landelijk vastgelegde kennisbases. 

Zij voldoen overtuigend aan het hbo-bachelorniveau en aan de van toepassing zijnde nationale 

en internationale eisen. De leeruitkomsten zijn leerwegonafhankelijk geformuleerd. De 

opleidingen voldoen daarmee aan de eisen van het Besluit experimenten flexibel hoger 

onderwijs (2019).  

Het panel constateert dat de opleidingen de leeruitkomsten op verschillende 

abstractieniveaus uitgewerkt hebben en adviseert om hier meer eenduidigheid in aan te 

brengen. De opleidingen kunnen hierbij van elkaar leren.  

 

De opleidingen werken goed samen met het werkveld. Er zijn werkveldadviescommissies en 

algemene ‘Allardsoog-bijeenkomsten’. De opleidingen betrekken studenten en hun 

werkplekbegeleiders actief bij het ontwikkelen van het onderwijs.  

 

Onderbouwing 

 

Visie op flexibel onderwijs 

In de Flexgids (2018) omschrijft het programmateam Flexibel Onderwijs NHL Stenden haar visie 

op flexibel onderwijs en het onderwijsontwerp dat daaruit voortvloeit voor alle aan het experiment 

deelnemende opleidingen. Ook de tweedegraads lerarenopleidingen zijn conform deze visie 
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vormgegeven en gaan uit van gepersonaliseerd leren en co-creatie (zie ook Karakteristiek). De 

opleidingen hebben vanuit deze principes hun beoogde leerresultaten vertaald in 

leerwegonafhankelijke leeruitkomsten. 

 

Het panel heeft de onderwijskundige visie bestudeerd en vindt dat deze visie uitstekend past bij 

de experimentele opzet van het flexibele deeltijdonderwijs. Het principe van gepersonaliseerd 

leren biedt ruimte voor individuele leertrajecten van deeltijdstudenten. Het principe van co-creatie 

draagt bij aan een rijke leeromgeving, waarbij studenten hun opleiding kunnen doorlopen op een 

wijze die past bij hun persoonlijke leerstijl en werkomgeving.  

Het panel heeft het onderwijsconcept van de opleidingen, behorend bij de tweedegraads 

lerarenopleidingen, beoordeeld op beide pijlers van de onderwijskundige visie en stelt vast dat de 

uitgangspunten van gepersonaliseerd leren en co-creatie herkenbaar in het onderwijsconcept van 

deze opleidingen zijn doorgevoerd, waarbij iedere opleiding eigen accenten aanbrengt, 

afhankelijk van onderwijservaringen en de gegeven context in de werkomgeving van de 

studenten.  

 

Het panel concludeert dat de visie op flexibel leren bij iedere opleiding goed op het netvlies staat. 

De landelijke en hogeschoolafspraken worden goed gevolgd en door iedere opleiding op maat 

ingericht. Op dat punt kunnen de opleidingen nog meer ervaringen delen en van elkaar leren (zie 

standaarden 2 en 3).  

 

Beoogde leerresultaten  

Voor de tweedegraads lerarenopleidingen zijn de bekwaamheidseisen (herijkte versie 2017) in 

combinatie met de landelijke kennisbases (herijkte versies vanaf 2017) bij Koninklijk besluit 

vastgelegd in de beoogde leerresultaten. De lerarenopleidingen NHL Stenden hebben hun 

beoogde leerresultaten op eindniveau afgeleid van deze landelijke bekwaamheidseisen en 

kennisbases van de verschillende opleidingen. De landelijke profielen bieden de mogelijkheid 

aan opleidingen om verdieping aan te brengen. Zo heeft de opleiding Nederlands bijvoorbeeld 

van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en heeft buiten de algemene kennisbasis ook Historische 

Letterkunde in zijn Body of Knowledge and Skills opgenomen. Het panel vindt dit een mooie 

keuze van de opleiding leraar Nederlands. De opleidingen Bedrijfseconomie en Algemene 

Economie hanteren vanaf september 2019 gezamenlijk één kennisbasis. Zij hebben een 

planningsneutrale conversie aangevraagd bij NVAO om te komen tot één opleiding. Het panel 

steunt dit initiatief.  

 

Alle studenten nemen, daar waar deze toets wordt aangeboden, deel aan de Landelijke 

Kennistoetsen van de leerdomeinen. De beoogde leerresultaten van de 

tweedegraadslerarenopleidingen zijn op NLQF niveau 6 geformuleerd.  

 

Het panel constateert dat alle beoogde leerresultaten van de te beoordelen opleidingen voldoen 

aan wat nationaal en internationaal geëist wordt van het beoogde opleidingsniveau.  

 

Vertaling in leeruitkomsten deeltijd 

Alle deeltijdopleidingen hebben hun competenties, bekwaamheidseisen en elementen uit de 

Body of Knowledge and Skills van de hierboven benoemde landelijke profielen omgezet in 

leeruitkomsten en ondergebracht in modules van 30 EC. De modules zijn opgebouwd uit 

maximaal zes samenhangende leeruitkomsten. Door de leeruitkomsten bij thematische modules 
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van 30 EC onder te brengen, voldoen de deeltijdopleidingen aan de eisen van het Besluit 

experimenten flexibel hoger onderwijs (2019). 

 

De deeltijdopleidingen van NHL Stenden omschrijven leeruitkomsten als een meetbaar resultaat 

van een leerervaring op basis waarvan vastgesteld kan worden in welke mate, tot op welk niveau 

en volgens welke standaard een bepaalde kwalificatie is ontwikkeld (ZER 2019). De leeruitkomst 

omschrijft: 

 Beroepshandelen: welke handelingen een student moet uitvoeren; 

 Beroepsproduct(en): bewijzen waarin het beroepshandelen zichtbaar wordt; 

 Beoordelingscriteria: de eisen waaraan het handelen en de bewijzen moeten voldoen. 

 

Bij de concrete formulering van de leeruitkomst is gewerkt volgens de Tuning-systematiek: een 

internationaal project dat hogere onderwijsinstellingen helpt om hun leeruitkomsten op elkaar af 

te stemmen. Hierbij worden de leeruitkomsten in een vast format omschreven. 

Het panel vindt dat de opleidingen een uitstekende operationalisering bieden van het concept 

‘leeruitkomst’. 

  

Leeruitkomsten lerarenopleidingen 

De lerarenopleidingen hebben voor vier van de acht modules generieke leeruitkomsten 

geformuleerd die voor alle studenten in de flexibele deeltijdvariant gelden. De leeruitkomsten van 

deze generieke modules zijn breed onderwijskundig geformuleerd: studenten passen deze toe 

binnen de context van hun eigen vakgebied en bij de afstudeermodules ook binnen de context 

van de afstudeerrichting. Een vijfde module ‘keuze’ biedt de student keuze tussen minoren, 

modules van andere opleidingen of validering. Daarnaast zijn er drie modules waarvoor 

vakspecifieke leeruitkomsten geformuleerd zijn. Alle opleidingen hebben de leeruitkomsten niet 

alleen gerelateerd aan de landelijke kennisbases, maar ook aan de leeruitkomsten van de 

voltijdopleidingen, zodat op onderdelen samengewerkt kan worden (standaard 2).  

 

In bijlage 1 zijn de opleidingspecifieke leeruitkomsten opgenomen. De leeruitkomsten behorend 

bij de generieke opleidingsonderdelen staan beschreven bij standaard 2 (propedeuse en 

hoofdfase) en standaard 4 (afstudeermodules).  

 

Het panel heeft de leeruitkomsten en beoordelingscriteria bestudeerd van de zestien opleidingen 

en constateert dat deze voldoen aan de eisen die het experiment aan de leeruitkomsten stelt. Zo 

bleek uit bestudering van de opleidingsstatuten en –gidsen dat er voor de leeruitkomsten geen 

verplichte leerroute is opgenomen waarmee ze leerwegonafhankelijk zijn. De lijn van 

eindkwalificaties, leeruitkomsten en beoordelingscriteria is volgens het panel navolgbaar. Ook het 

onderscheid tussen vakspecifieke en breed onderwijskundige leeruitkomsten is logisch.  

 

Het panel ziet dat op onderdelen verbetering van de formulering van de leeruitkomsten mogelijk 

is. Het gaat dan om het verschil in de mate van detail of abstractie en met name ten aanzien van 

de vakspecifieke leeruitkomsten (bijlage 1). Deze verschillen zijn bijvoorbeeld te zien bij Fries en 

Nederlands enerzijds en Aardrijkskunde, Geschiedenis en Economie anderzijds. Het panel 

adviseert om bij een volgende herziening van de leeruitkomsten een balans te zoeken in de 

formulering. Opleidingen kunnen hierbij van elkaar leren.  
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Betrokkenheid werkveld 

De opleidingen werken op een goede manier samen met het werkveld. Dat doen zij zowel op 

academieniveau als op opleidingsniveau.  

Op academieniveau wordt er in samenwerking met de Hanzehogeschool drie keer per jaar een 

zogenaamde ‘Allardsoog-bijeenkomst’ georganiseerd. Op deze bijeenkomsten worden 

opleidingsoverstijgende onderwerpen en thema’s besproken met het werkveld. Zo is onder meer 

met het werkveld van gedachten gewisseld over de beide generieke afstudeermodules en het 

werken met leeruitkomsten. 

  

De TLO hebben een VeldAdviesRaad (VAR) die gedeeld wordt met de voltijds variant. Daarnaast 

vragen de opleidingen aan hun eigen werkveldcontacten feedback op de opbouw en inhoud van 

het curriculum om de aansluiting van de opleiding op ontwikkelingen in het werkveld scherp te 

houden.  

 

Een bijzonder goede samenwerking met het werkveld zag het panel bij de opleiding Fries. Het 

onderwijs wordt in co-creatie met het werkveld vormgegeven waardoor er een uitstekende 

feedback-loop is gecreëerd. Dit komt tot uitdrukking in de samenwerking op verschillende 

concrete initiatieven, zoals in een gemeenschappelijk congres (Fierder mei Frysk).  

 

Afstemming met het werkveld over de uitwerking van het onderwijs verloopt tot slot voor een 

groot deel via de studenten die werkzaam zijn in de scholen.  

 

De verschillende vertegenwoordigers van het werkveld, die het panel op de bezoekdag sprak, 

maakten het panel duidelijk dat zij een goed partnerschap ervaren met de lerarenopleidingen in 

het opleiden van nieuwe professionals. Zo vertelde op de bezoekdag een van hen dat studenten 

in eerste instantie sterk gericht waren op het ‘afvinken van een aantal leeruitkomsten’ en dat deze 

houding de meerwaarde van een stage voor de school verminderde. De opleidingen hebben 

vervolgens de voorlichting en eisen aan de studenten aangepast wat tot gevolg had dat dit 

probleem op dit moment niet meer speelt. 
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Standaard 2 Onderwijsleeromgeving 
 

Het programma, de onderwijsleeromgeving en de kwaliteit van het docententeam maken het 

voor de instromende studenten mogelijk de beoogde leerresultaten te realiseren. 

 

Experiment Leeruitkomsten:  

De leersituatie en –omgeving zijn passend bij de beoogde leeruitkomsten en bij de behoeften en 

omstandigheden van (een groep) studenten. De opleiding kan verantwoorden dat de 

leeractiviteiten en de begeleiding van studenten adequaat zijn om de leeruitkomsten te behalen. 

De opleiding laat zien hoe zij rekening houdt met verschillen tussen (groepen) studenten in 

kennis, ervaring, tijd, loopbaandoelen en omstandigheden. 

 

Docenten (instructeurs, begeleiders e.d.) zijn aantoonbaar competent om studenten te 

begeleiden, bijvoorbeeld bij de keuze voor en vormgeving van leeractiviteiten.  

 

De student voldoet aan de wettelijke instroomeisen. Uit een intake assessment kan blijken dat 

de student de opleiding versneld kan doorlopen. Onvolledige opleidingen bepalen op grond van 

toelatingsonderzoek of de student toelaatbaar is en voor welk traject de student in aanmerking 

komt. 

 

De opleiding en de student maken vooraf expliciete, inhoudelijke afspraken over de invulling van 

het individuele opleidingstraject per eenheid van leeruitkomsten en de begeleiding daarvan door 

de docent. Daarmee is inzichtelijk hoe de student in staat is de leeruitkomsten te realiseren. Als 

een praktijkorganisatie betrokken is leggen opleiding, student en praktijkorganisatie de 

afspraken vast in een overeenkomst. Een tripartite overeenkomst is verplicht voor duale 

opleidingen en wenselijk voor deeltijdse opleidingen. Hierin komen onder meer aan de orde: de 

beschrijving van de inhoud van de leeractiviteiten binnen de eenheid, de aard en frequentie van 

de begeleiding en de wijze van toetsing en, indien van toepassing, afspraken tussen de 

opleiding en de praktijkorganisatie over bijscholing van praktijkbegeleiders. De student is mede-

eigenaar van het leerproces en daarmee van de invulling van de overeenkomst en afspraken. 

 

 

Conclusie 

 

De hbo-bachelor lerarenopleidingen (vo van de 2
e
 graad) voldoen aan de basiskwaliteit voor 

deze standaard. 

 

De Academie is in september 2017 gestart met het flexibele onderwijsconcept. De opleidingen 

bieden studenten goede mogelijkheden om een eigen leerroute samen te stellen. De ontwikkeling 

van het flexibele onderwijs wordt vanuit de hogeschool vanuit een visie met een aantal richtlijnen 

ondersteund, waarbij de Academie en de opleidingen de ruimte krijgen om hun eigen accenten te 

leggen.  

De opleidingen bestaan uit acht modules van ieder 30 EC waarin onderscheid wordt gemaakt in 

enerzijds generiek aangeboden modules ten behoeve van het aantonen van breed 

onderwijskundige leerresultaten en anderzijds vakspecifieke modules. De generieke modules 
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worden opleidingsoverstijgend aangeboden. Het panel constateert dat het onderwijs over het 

algemeen nog wat meer blended vormgegeven kan worden.  

 

De Academie heeft vier persona’s gedefinieerd die het vertrekpunt vormen voor het ontwerp van 

de flexibele deeltijd en met behulp waarvan een student zijn persoonlijk leertraject kan 

uitstippelen. Op basis van de intakeprocedure wordt vastgesteld over welke voorkennis en 

ervaring studenten beschikken en of ze een passende werkplek hebben. De opleiding legt 

vervolgens het individuele traject van de student vast in een onderwijsovereenkomst.  

 

Studenten kunnen leerwegonafhankelijk leren, maar zij prefereren over het algemeen het 

onderwijsaanbod, zoals dat door de opleidingen wordt aangeboden. Leerwegonafhankelijk leren 

leidt in de ogen van het panel overigens niet per definitie tot versnellen. 

 

De docenten zijn gekwalificeerd en bevlogen. Ze zetten de student centraal in het 

onderwijsproces en de begeleiding van studenten is persoonlijk en toegankelijk. De begeleiding 

door de studiecoach en docenten wordt door studenten bijzonder positief beoordeeld.  

 

Onderbouwing 

 

De onderbouwing van deze standaard bestaat uit een algemeen deel en een opleidingspecifiek 

gedeelte. In het eerste deel staan de algemene bevindingen weergegeven, geïllustreerd met 

voorbeelden van de verschillende opleidingen. Daarna volgen per deelcluster de meer 

opleidingspecifieke aandachtspunten. 

 

Inhoud van de opleidingen 

 

Opzet 

In de regio is enerzijds een tekort aan leraren en anderzijds een daling van leerlingaantallen 

waardoor er vanuit het werkveld meer vraag is naar leraren met een tweedegraadsbevoegdheid. 

Hierdoor is er vraag naar verkorte en versnelde opleidingsroutes. Om op een goede manier aan 

deze vraag tegemoet te komen, maakt de Academie gebruik van vier persona’s die 

richtinggevend zijn voor de ontwikkeling van het onderwijs. De vier persona’s vertegenwoordigen 

de verschillende instroomgroepen naar mate de onderwijservaring en vakkennis: 

  Richard heeft onderwijservaring maar (bijna) geen vakkennis; 

 Jos heeft veel vakkennis, maar geen onderwijservaring; 

 Anna heeft onderwijservaring en vakkennis, maar moet op beide gebieden verder geschoold 

worden;  

 Jolanda, tot slot, heeft geen relevante onderwijservaring of vakkennis.  

 

Deze persona’s zijn in combinatie met de bekwaamheidseisen leidend geweest voor de opzet 

van de modules en leeruitkomsten. Het panel constateert dat het werken met de persona’s voor 

de opleiding herkenbaar richtinggevend is in de gesprekken met de studenten, de inrichting van 

de studie-coaching (zie hieronder) en de vormgeving van de leerarrangementen. Het panel zag 

bijvoorbeeld een goed voorbeeld van de opleiding leraar Maatschappijleer die de colleges 

‘Schoolwetenschappelijke benaderingen’ differentieert naar de persona’s.  
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Iedere opleiding bestaat uit acht modules van elk 30 EC. De curricula van de zestien opleidingen 

zijn gelijk van opzet. Drie modules (Basis Vakgebied, Verdieping Vakgebied en Vakdidactiek) zijn 

opleidingspecifiek, vier generiek (Oriëntatie op beroep, Pedagogiek en de beide 

afstudeermodules Handelingsbekwaam Leraar en Onderwijsprofessional) en er is één 

keuzemodule. Onderstaand figuur laat zien wat de opbouw is van de curricula.  

 

 

 
Schema 2.1 Opbouw curricula DTO FO 

 

De beide propedeusemodules moeten behaald of gevalideerd zijn, voordat aan de 

afstudeermodules begonnen wordt. Voor het overige is de student vrij de modules in welke 

volgorde dan ook te volgen of de leeruitkomsten te valideren.  

 

Jolanda, de student zonder ervaring in het onderwijs en in het vakgebied, start gewoonlijk met de 

beide propedeusemodules. De basis voor de leeruitkomsten van de generieke module Oriëntatie 

op onderwijs en beroep wordt gevormd door de landelijk vastgestelde generieke kennisbasis. De 

module Basis Vakgebied omvat vakspecifieke kennis en -vaardigheden. 

 

De hoofdfase staat in het teken van het verwerven van de beroepscompetenties voor de brede 

bevoegdheid in het gekozen vakgebied. De module Pedagogiek sluit, net als de generieke 

module in de propedeuse, aan op de generieke tweedegraadsdocenten kennisbasis en kent voor 

alle studenten van de Academie dezelfde leeruitkomsten; een pedagogisch klimaat in de klas en 

groep, leerlingbegeleiding en school en maatschappij. Bij de twee hoofdfasen modules 

Verdieping Vakgebied en Vakdidactiek werkt de student aan vakspecifieke leeruitkomsten (zie 

ook in de bijlage 1). Bij de module Vakdidactiek maken alle studenten van de Academie onder 

andere een portfolio Digitale geletterdheid. Dit onderdeel is verplicht voor alle studenten. 
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Tot slot kiest de student in de hoofdfase een keuzemodule voor verdieping dan wel verbreding 

van zijn kennis en vaardigheden. Veel studenten kiezen ervoor om de module Basis Vakgebied 

van een andere opleiding bij de Academie te volgen en zo de basis te leggen voor een dubbele 

bevoegdheid. Anderen volgen de iMinor van het InnovationLab waar zij hun online vaardigheden 

vergroten. Zo ontwikkelde een student bij deze minor voor de opleiding mbo doktersassistente 

van ROC Friese Poort waar zij werkzaam was, een online omgeving waardoor de aspirant-

student van deze opleiding een goed beeld van de opleiding kan krijgen. Ook de minor Passend 

Onderwijs wordt regelmatig gevolgd door de studenten. Het panel constateert dat de studenten 

hun keuzeruimte invullen op een wijze zoals door de opleidingen bedoeld. 

 

Ook de afstudeermodules Handelingsbekwaam Leraar en Onderwijsprofessional zijn generiek 

ontwikkeld. De student past zijn kennis en vaardigheden toe in de dagelijkse praktijkcontext van 

de gekozen afstudeerrichting (zie ook standaard 4).  

 

Het panel zag in de modules van de drie opleidingspecifieke modules de landelijk gevalideerde 

kennisbases goed centraal staan (zie ook hieronder en in de bijlage). Daarnaast constateert het 

dat deze modules een zeer breed palet aan inhoud, uitwerking, mix van instructievormen, 

toetseenheden, toetsvormen en leeruitkomsten bevatten. Iedere opleiding hanteert nu een eigen 

aanpak. Dit resulteert op sommige plaatsen in eigen keuzes. Dit was bijvoorbeeld het geval bij 

het Talencluster waar de opleidingen Duits en Engels in de module Verdieping Vakgebied een 

leeruitkomst op hebben genomen die om een cultuursensitieve attitude vraagt bij het uitoefenen 

van de professie, en de andere opleidingen (Frans, Nederlands, Fries) in dit deelcluster niet. Ook 

over de deelclusters heen miste het panel samenwerking tussen logische partners, zoals 

Omgangskunde en Maatschappijleer. Het panel is van mening dat de opleidingen kunnen winnen 

door meer samen te werken. Ook studenten die het panel op de bezoekdagen sprak, 

bevestigden deze gedachte. Zij ervaarden een verschil in aanpak ten aanzien van didactiek, 

invulling van de leeruitkomsten en de mate van zelfstandigheid tussen de modules, met name in 

de verschillen tussen de generieke modules enerzijds en de vakspecifieke modules anderzijds. 

Zij vonden dat dit hun voortgang bemoeilijkte.  

Overigens gaat de samenwerking tussen de opleidingen op andere plaatsen heel goed. Dat is 

bijvoorbeeld het geval binnen de generieke onderdelen en bij de al eerder genoemde 

leeruitkomst ICT en Didactiek / Digitale geletterdheid in de module Vakdidactiek. De bijbehorende 

portfolio’s worden beoordeeld door een vakdocent die is ingewerkt door een ervaren beoordelaar. 

Zoals de Academie het op de bezoekdag formuleerde: “Er is een trainingsprogramma voor 

nieuwe beoordelaars. Zij beoordelen samen met een ervaren beoordelaar in een tandemvlucht 

totdat de nieuwe beoordelaar de beoordeling zelfstandig kan uitvoeren. Dat kan één keer zijn, 

maar ook tien keer.” Er zijn nu voor deze leeruitkomst 70 beoordelende docenten uit de 

verschillende teams beschikbaar. Een andere goede samenwerking vindt bijvoorbeeld plaats 

tussen de opleidingen Biologie, Natuurkunde en Scheikunde in de gezamenlijke module 

vakdidactiek, waar zowel docenten als studenten heel tevreden mee zijn, zo bleek op de 

bezoekdagen.  

 

Het panel geeft de opleidingen een compliment voor het onderwijs ter ondersteuning van de 

leeruitkomst Professioneel Profiel. Deze leeruitkomst wordt, hoewel onderdeel van de 

afstudeermodule Onderwijsprofessional, niet gedefinieerd als eindwerk. 

Binnen deze leeruitkomst reflecteert de student eerst individueel en daarna gemeenschappelijk 

via een professionele dialoog op zichzelf en de gekozen afstudeerrichting op metaniveau. Hierbij 
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werken de studenten samen in inspiratiesessies waar zij begeleid worden door een docent bij het 

onderzoeken van professionele en persoonlijke dilemma’s. De studenten sluiten dit onderdeel af 

met een peerassessment waar zij over hun eigen professionele identiteit in dialoog gaan met een 

mede-student, voor de groep. Vanzelfsprekend wordt dit gesprek goed voorbereid. Op de 

bezoekdag bleek dat dit tot bijzonder waardevolle inzichten bij studenten leidt, waardoor 

studenten inzichten krijgen in hun diepste drijfveren. Het panel vindt dat deze module, gezien het 

persoonlijke en reflectieve karakter, een waardevolle verdieping biedt.  

 

Onderzoek 

De flexibele deeltijdopleidingen bij de Academie zijn bij de ontwikkeling van de leeruitkomsten en 

het onderwijs uitgegaan van de ervaringen in de voltijdvariant. Dit is ook het geval voor de 

onderzoekvaardigheden waar in de voltijdvariant Design Based Education centraal staat.  

 

Omdat de modules geen vaste volgorde hebben, kennen de flexibele deeltijd lerarenopleidingen 

geen leerlijn onderzoekvaardigheden of onderzoekend vermogen. De leeruitkomsten van alle 

onderdelen van het onderwijsprogramma zijn zo opgesteld, dat studenten in alle onderdelen van 

hun opleiding werken aan de vergroting van hun onderzoekend vermogen (zie bijlage 1). Dit was 

goed zichtbaar in de opdrachten die het panel heeft ingezien. Zo zag het panel bijvoorbeeld in 

een portfolio Vakdidactiek Leraar Duits dat de student zijn onderzoekend vermogen nodig had 

voor een onderzoek naar de inrichting van leslokalen. Bij Natuurkunde en Scheikunde heeft het 

panel een in dit kader interessant werk gezien van een student die een demonstratieopstelling 

bouwde om verbrandingsmotoren uit te leggen en aan te passen aan biobrandstof.  

 

Ook uit andere aspecten blijkt dat de opleidingen een goed besef hebben van het belang van de 

ontwikkeling van de onderzoekende vaardigheden. Zo heeft de opleiding Leraar Maatschappijleer 

bijvoorbeeld het kernvak Sociologie gekoppeld aan de ontwikkeling van deze vaardigheden. 

Studenten kunnen de hieraan gekoppelde leeruitkomsten niet valideren, ook niet als zij een 

vooropleiding in de Sociologie hebben. In de opleidingen Biologie, Natuurkunde en Scheikunde 

kwamen de generieke en vakspecifieke onderzoekvaardigheden, zoals 

experimenteervaardigheden, duidelijk aan bod.  

 

Net als in de voltijdvariant toont de student zijn onderzoekend vermogen op bachelorniveau aan 

in de leeruitkomst Didactisch Ontwerp in de afstudeermodule Handelingsbekwaam Leraar. Bij 

deze module is het lectoraat Vitale Didactiek nauw betrokken. Bij dit lectoraat voeren de 

docenten, naast het begeleiden van studenten, ook zelf onderzoek uit, bijvoorbeeld in het kader 

van een promotietraject. Het panel vindt dat de betrokkenheid van het lectoraat bij het 

(eind)niveau van de studenten op deze wijze helder is vormgegeven en potentieel veel kan 

bijdragen aan de kwaliteit van studentenwerk in de eindmodules. Het panel zag een mooi 

voorbeeld van de toepassing van het principe Design Based Education in een werk van 

studenten van de flexibele lerarenopleiding Wiskunde. Bij deze opleiding voerde een groep van 

vier studenten gezamenlijk een design-based research uit met een zelfontworpen lessenserie 

over de stelling van Pythagoras waarbij ze conform de principes via diverse prototypes een 

definitieve lessenserie hebben opgesteld. 

 

Internationalisering 

NHL Stenden vindt het belangrijk dat studenten in verschillende culturen effectief kunnen 

communiceren en respectvol om kunnen gaan met de verschillen. Daarom tonen de studenten 
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hun internationale competenties in het professioneel profiel in de afstudeerfase. Er is in alle 

opleidingen aandacht voor internationalisering en diversiteit, hoewel in verschillende mate. De 

opleidingen maken gebruik van internationale literatuur en media, besteden aandacht aan 

culturele diversiteit in de beroepscontext en actualiteiten op internationaal gebied.  

 

Op de bezoekdag presenteerden de opleidingen een project met een havo-vwo-school in 

Suriname, waarvoor alle opleidingen van de Academie onderwijsmateriaal maken. De studenten 

kunnen ook gebruikmaken van de contacten van de Academie met deze school bij het realiseren 

van hun leerresultaten. Zo zijn twee studenten Omgangskunde drie maanden naar Suriname 

gegaan om een deel van de leeruitkomsten aan te tonen. Deze studenten hebben in Suriname 

gewerkt op de havo-vwo-school waar zij onderwijs ontwikkeld hebben voor de 21
e-

eeuwse 

vaardigheden en omgangskunde, studiecoaching hebben opgezet en community projecten 

hebben begeleid. Op deze manier werken zij aan leeruitkomsten uit de module Vakdidactiek, 

maar tonen ze ook hun competenties aan op het gebied van internationalisering en 

cultuurdiversiteit. In Suriname zijn zij bovendien gestart met hun onderzoek voor het didactisch 

ontwerp dat zij later in Nederland op een mbo verder hebben aangetoond. Bezoek van studenten 

aan het buitenland is (nog) geen gewoonte, maar de opleidingen geven aan dat ze dit wel willen 

stimuleren. Het panel is van mening dat het hierboven geschetste voorbeeld een mooie manier is 

waarop het eigen initiatief van studenten ondersteund wordt door de opleiding en waarop 

internationalisering een rol kan krijgen. Het panel ondersteunt de opleidingen in hun streven 

studenten vaker naar het buitenland te laten gaan.  

 

Leeromgeving 

 

Flexibel onderwijs 

De opleidingen vertonen grote verschillen in aantallen en diversiteit van studenten en daarom 

hanteert de Academie geen blauwdruk voor de vormgeving van het onderwijs. Het panel zag dan 

ook een grote diversiteit in de vormgeving van het onderwijs.  

 

Kleine opleidingen, zoals Frans en ook Scheikunde, Biologie en Natuurkunde bieden hun 

onderwijs regelmatig gezamenlijk aan studenten in de flexibele deeltijdvariant en in de 

voltijdvariant aan. Het hoeft dan niet zo te zijn dat studenten aan dezelfde leeruitkomsten werken. 

Zo kunnen studenten van de flexibele deeltijdopleidingen werken aan leeruitkomsten op het 

gebied van didactiek terwijl de voltijdstudenten dit in hetzelfde atelier doen op het gebied van 

vakinhoud.  

Bij sommige modules, zoals het portfolio Digitale geletterdheid, heeft de student de mogelijkheid 

om aan leeruitkomsten, te werken zonder fysieke bijeenkomsten omdat alle informatie ook 

digitaal beschikbaar is.  

 

Het panel merkt op dat de opleidingen er wisselend in slagen het onderwijs te flexibiliseren. Zo 

zag het panel goede voorbeelden bij bijvoorbeeld de opleidingen Frans, Duits en Wiskunde. De 

meeste opleidingen zouden echter nog winst kunnen behalen in een betere inzet van blended 

learning methoden. De docenten die het panel op de bezoekdagen sprak, herkenden deze 

bevinding. 
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Collaborative leren 

Een deel van het samenwerkend (collaborative) leren vindt plaats in ateliers en werkplaatsen. In 

de ateliers werken studenten, docenten, onderzoekers en beroepspraktijk samen aan real-life 

vraagstukken en realistische praktijkopdrachten. Het panel heeft tijdens de bezoekdag meerdere 

ateliers gezien en het Innovationlab, dat atelieropdrachten die te maken hebben met digitalisering 

ondersteunt, uitgebreid bezocht. Zij trof een zeer inspirerende omgeving aan die volgens het 

panel een compliment waard is. Het Innovationlab is opgericht om structureel ondersteuning te 

bieden op het gebied van digitale didactiek en mediawijsheid voor zowel studenten en personeel 

van NHL Stenden als voor het werkveld. Iedere middag kan iedereen met een vraag op e-

didactisch gebied binnenlopen. In de ochtend zijn er workshops, trainingen die worden 

opgenomen en online beschikbaar zijn en komen er schoolklassen langs om een circuit rondom 

21
e-

eeuwse vaardigheden te doorlopen. De studenten van de tweedegraads lerarenopleiding 

tonen de leeruitkomst ICT en Didactiek / Digitale geletterdheid (in de module Vakdidactiek) aan 

door het aanleveren van een portfolio met zelfgekozen authentiek materiaal. Studenten hebben 

grote vrijheid in het vormgeven van het materiaal en er wordt alleen als eis gesteld dat de 

kennisbasis herkenbaar moet terugkomen en dat het portfolio beoordeeld moet kunnen worden in 

twee uur. Veel studenten maken gebruik van het Innovationlab bij het maken van het portfolio 

voor deze leeruitkomst.  

Het panel zag een aantal inspirerende voorbeelden van samenwerkend leren. Zo bouwden 

studenten bij Frans een digitale escaperoom waar studenten zich voorbereiden op het aantonen 

van de leeruitkomsten. Deze opzet hebben de studenten gepresenteerd op een congres en deze 

werkvorm wordt nu ook bij hun stagescholen ingezet. 

 

Co-creatie: werkplekleren 

De studenten tonen een deel van de leeruitkomsten aan door hun kennis en kunde in een 

relevante praktijkomgeving te laten zien. Zij zorgen zelf voor een omgeving waarin zij dit kunnen 

doen, via een stage of op hun eigen werkplek. Dit doen zij onder meer binnen de module 

Vakdidactiek waarin zij onder meer middels filmmateriaal de leeruitkomsten aantonen. In de 

module Handelingsbekwaam Leraar bezoekt een docent van de opleiding een les en geeft 

feedback. Daarnaast zag het panel dat er in de opleidingen gebruik werd gemaakt van 

peerreview waardoor studenten van elkaar leren. Het panel is van mening dat de opleidingen het 

werkplekleren op een goede manier hebben ingericht. Wel vraagt zij aandacht voor de 

begeleiding van de studenten op hun werkplek. Het panel constateerde in het algemeen dat de 

studenten die hun werkplekleren bij een opleidingsschool uitvoerden, een betere begeleiding op 

de werkplek krijgen dan studenten die dit niet doen. De opleidingen herkennen dit probleem en 

besteden hier aandacht aan, onder meer in de studentbegeleiding (zie hieronder).  

  

Instroom en intake 

De bachelor lerarenopleidingen staan open voor studenten die voldoen aan de wettelijke 

instroomeisen, zoals die gelden voor hbo-bacheloropleidingen. De generieke module uit de 

propedeuse wordt in principe zowel in Groningen als in Leeuwarden in september en in februari 

aangeboden, zodat alle studenten twee keer per jaar kunnen starten met hun studie.  

 

Al voor de inschrijving, bij open dagen of bij kleinere opleidingen in persoonlijke gesprekken, 

wordt aan de studenten het flexibele programma uitgelegd en besproken welke valideringen 

mogelijk zijn. Iedere student krijgt voordat hij start met de opleiding een intakegesprek waarin de 

verschillende mogelijkheden besproken worden. In de eerste weken zijn hierover verdere 
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bijeenkomsten en gesprekken met de studiecoach (zie hieronder). De studenten die het panel op 

de bezoekdagen sprak, waren zonder uitzondering lovend over het feit dat zij op deze manier 

tijdig heldere informatie kregen.  

Bij de start van de studie, sluiten de opleidingen met alle studenten een onderwijsovereenkomst 

af, ondertekend door de opleiding en de student. Als een praktijkorganisatie betrokken is, wordt 

ook de praktijkorganisatie betrokken bij de afspraken. Onderdeel van deze overeenkomst tussen 

opleiding en student is het leerarrangement. Het leerarrangement wordt samen met de student 

en de studiecoach opgesteld en vermeldt de gemaakte keuzen over (1) volgorde van modules, 

(2) tempo (aantal modules of leerovereenkomsten waaraan student tegelijkertijd wil werken) (3) 

de gewenste blend in didactische werkvormen (werkplekleren, contactonderwijs, collaborative 

learning) en (4) de gewenste begeleiding. Aan studenten wordt ook de mogelijkheid geboden om 

meerdere modules tegelijkertijd te volgen. Het viel het panel op dat dit in praktijk vaak niet de 

gewenste en verwachte versnelling biedt omdat de student de bijbehorende assessments uitstelt.  

 

Het panel is van mening dat de opleidingen goede procedures rondom instroom en intake 

hanteren.  

 

Studentbegeleiding 

Tijdens deze visitatie bleek dat de studenten over het algemeen tevreden zijn over de begeleiding 

die zij tijdens hun studie van de opleiding krijgen.  

 

De Academie heeft een academiebreed praktijkbureau waar alle stagescholen en stage-

contacten centraal te vinden zijn voor studenten. Studenten gaven aan dat ze goed de weg 

konden vinden naar dit stagebureau en dat ze ook goed geholpen worden door de medewerkers 

van het stagebureau. Wel waren zij van mening dat het contact tussen de begeleiders op de 

stageplaatsen en de opleiding beter ingericht kan worden. De meeste studenten zorgen zelf voor 

hun stageplaats, zij zijn al werkzaam in het onderwijs of zoeken een stageplaats in de buurt van 

hun woonplaats. Op de bezoekdag bleek dat de kwaliteit van de stagebegeleiding op de werkplek 

zelf in sommige gevallen aandacht behoeft. Het panel constateert dat verschillende opleidingen 

hier al stappen voor hebben gezet. Bij de talenopleidingen bijvoorbeeld leggen de studiecoaches 

nu al contact met studenten vanaf de start van hun stage of werkplekleren. Het panel adviseert 

de opleidingen hier verder aandacht aan te besteden, bijvoorbeeld door hogere eisen aan de 

begeleiding op de werkplek te stellen of de begeleiding vanuit de opleiding te intensiveren.  

 

In de begeleiding van de studenten gedurende hun studie hebben de studiecoaches een grote 

rol. Zij voeren de studieloopbaancoaching uit en zijn het eerste aanspreekpunt voor studenten bij 

vragen of problemen over de opleiding. Bij de start van de opleiding krijgt iedere student een 

studiecoach toegewezen die de student begeleidt in het studeren in het flexibele 

onderwijsconcept, zoals werken aan leeruitkomsten. Bij grotere opleidingen wordt gewerkt met 

groepen die aan de hand van de persona’s ingericht zijn, waardoor de begeleiding toch gericht is. 

Zo is er bij de lerarenopleiding Engels bijvoorbeeld een begeleidingsgroep die het 

standaardaanbod volgt en een groep studenten die individuele valideringen gaat aanvragen.  

Bij sommige opleidingen houden de studenten gedurende hun gehele studie dezelfde 

studiecoach, andere opleidingen werken met verschillende studiecoaches per jaar. In de loop van 

de studie neemt de frequentie van de gesprekken met de studiecoach af. Uit de gesprekken met 

studenten blijkt dat de studiecoaches een belangrijke rol vervullen in de persoonlijke begeleiding 

van studenten en in de leerroutes die zij doorlopen. In de praktijk blijkt dat zich regelmatig 
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wijzigingen in de privé- of werksituatie van de student voordoen of dat studenten en/of docenten 

in de loop van het studiejaar mogelijkheden zien voor validatie. Studenten nemen zelf het initiatief 

wanneer ze hun leerarrangement willen wijzigen en overleggen dan met de studiecoach over de 

mogelijkheden. Het panel hoorde op de bezoekdag van de studenten en coaches dat het contact 

tussen studenten en coaches over het algemeen goed is en dat coaches ook op eigen initiatief 

de student benaderen wanneer ze denken dat het niet goed gaat met de betreffende student. 

Studenten zijn daar heel positief over. Het panel deelt die positieve waardering en vindt dat 

studiecoaches een goede bijdrage leveren aan het gepersonaliseerde leren van studenten. Het 

panel is van mening dat de studiecoaching een uitstekende aansluiting op het didactisch concept 

heeft, dat het de onderwijsleeromgeving op overtuigende wijze bevordert en dat docenten goed 

in hun rol zijn gegroeid. Zij herkent de student-centred-kenmerken van de studiecoaching.  

 

Docenten  

De docenten van de Academie zijn verdeeld in acht docententeams. De docenten van de 

lerarenopleidingen Engels, Geschiedenis en Wiskunde vormen steeds één team per opleiding. 

De andere teams bestaan uit docenten van verschillende opleidingen: docenten van de 

opleidingen Duits en Frans vormen samen één team, dat geldt ook voor Fries en Nederlands, 

Gezondheid & Welzijn en Omgangskunde, Aardrijkskunde, Bedrijfseconomie, Algemene 

Economie en Maatschappijleer en tot slot Biologie, Natuurkunde en Scheikunde. Door de 

docenten van de kleinere opleidingen samen te voegen met docenten van andere opleidingen 

kunnen alle opleidingen aan de kwaliteitseisen, zoals het vierogenprincipe bij de beoordelingen, 

voldoen.  

 

De Academie onderscheidt drie rollen van een docent die zij helder omschreven heeft: de 

studiecoach, de modulebegeleider (-beheerder/-docent) en de examinator. Vrijwel alle docenten 

vervullen meerdere rollen. De verschillende deelpanels constateerden zonder uitzondering dat de 

docenten zowel inhoudelijk als didactisch voldoende deskundig zijn om de opleidingen te 

verzorgen en de studenten te begeleiden. Veruit de meeste docenten beschikken over een 

masteropleiding en/of een BRLO-registratie (Basisregistratie Leraren Opleider). Via een 

lerarenopleiding (op masterniveau) of een didactische cursus (BDB/BKO) beschikken docenten 

bovendien allemaal over passende didactische kwalificaties. In de professionalisering wordt 

speciale aandacht geschonken aan de veranderende rol van docenten in het flexibele onderwijs. 

Van docenten wordt een meer vraaggerichte manier van werken verwacht, in tegenstelling tot de 

traditionele aanbodgerichte wijze van werken. Zoals de ontwikkelaarsprojectgroep het 

formuleerde op de bezoekdag: “Wij worden, en zijn het ook hopelijk al grotendeels, opleidingen 

die snel kunnen inspelen op de actualiteiten in het werkveld.” Voor veel docenten was het denken 

in leeruitkomsten en de aanpassing van het onderwijs en begeleiding van studenten een grote 

omslag. Bovendien moet de docent in staat zijn om vraagarticulatie én zelfregie van de student te 

stimuleren. Deze combinatie van factoren vraagt om een andere manier van denken, een andere 

didactiek en meer samenwerking en co-creatie. De Academie heeft hiervoor een programmalijn 

opgezet met professionaliseringsactiviteiten. Bij deze programmalijn worden de activiteiten dicht 

op het primaire proces georganiseerd en wordt gezocht naar gezamenlijkheid. Concreet gaat het 

dan om bijvoorbeeld specifieke cursussen op het gebied van coaching zoals video-

interactiebegeleiding voor de studiecoaches, maar ook om teamdagen ‘op de hei’, 

intervisiebijeenkomsten en docenten-overleggen waar feedback van studenten wordt besproken 

en kalibratiesessies. Ook is er bij deze professionaliseringslijn een toolbox ontwikkeld met 

materialen en methodieken voor begeleiding waar met name studiecoaches gebruik van kunnen 
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maken. Op de bezoekdag bleek duidelijk dat de opleidingen in vervolg op deze 

professionaliseringsactiviteiten verschillende aanpassingen hebben gedaan in het onderwijs om 

dit beter passend bij het flexibele concept te maken. Zo is bij de BiNaSk-opleidingen bijvoorbeeld 

het klassikale contactonderwijs gehalveerd en aangevuld met werkplaatsleren en werken in 

ateliers.  

 

De fusie tussen Stenden Hogeschool en NHL Hogeschool, de bezuinigingen bij de 

ondersteunende diensten en de ontwikkelingen naar resultaatverantwoordelijke teams hebben 

werkdruk gegenereerd. Ook de ontwikkeling van het nieuwe onderwijs heeft veel gevraagd van 

de docenten. Nu het onderwijs in de nieuwe vorm op een goede manier vorm heeft gekregen en 

de fusie achter de rug is, ervaren de docenten langzaam meer rust.  

 

Samenvattend maken de docenten op overtuigende wijze een zeer gekwalificeerde, bevlogen en 

passionele indruk op het panel. Positief waardeert het panel de wijze waarop zij spreken over het 

onderwijs, hoe dit tot stand is gekomen (weliswaar met de nodige werkdruk) en waar dit nog 

verder naar toegaat.  

 

Kwaliteitszorg  

Het panel stelt vast dat de flexibele deeltijd lerarenopleidingen van NHL Stenden veel aandacht 

besteden aan kwaliteitszorg. De studenten ontvangen na het afronden van iedere module een 

digitale module-evaluatie en de opleidingen organiseren twee keer per jaar gesprekken met de 

studenten op basis van de module-evaluaties en eventuele specifieke vragen van de opleiding. 

De bevindingen uit deze evaluaties worden aantoonbaar meegenomen in de doorontwikkeling 

van de onderwijsmodules. Hiernaast heeft het panel stukken ingezien van de 

opleidingscommissies, waaruit ook een proactieve kwaliteitsgerichte betrokkenheid blijkt.  

 

Ook vinden er veel informele evaluaties plaats in gesprekken tussen studenten, studiecoaches en 

docenten. Alle input die vanuit studenten, studiecoaches en docenten komt, leidt tot bijstellingen 

en aanscherpingen van modules en werkwijzen. Daarnaast evalueren de opleidingen regelmatig 

de modules, leeruitkomsten en rubrics met het docententeam. Tot slot betrekt de opleiding steeds 

meer de vertegenwoordigers van het werkveld bij de evaluatie van de modules en de 

leeruitkomsten. 

 

De afstudeerwerken van de deeltijdopleidingen flexibele variant worden op eenzelfde wijze 

beoordeeld als in de voltijdvariant, met gebruik van dezelfde leeruitkomsten en 

beoordelingscriteria. Het panel waardeert deze eenduidigheid omdat er daardoor meer ervaring 

wordt opgedaan en de evaluaties waardevoller worden. 

 

Deelcluster Alfa (opleidingen tot leraar vo van de tweede graad in Duits, Engels, Frans, 

Fries en Nederlands)  

De lerarenopleidingen talen kennen een grote variëteit in studentenaantallen: zowel de grootste 

(Engels en Nederlands) als de kleinste opleidingen (Fries en Frans) van de Academie behoren 

tot dit cluster. De opleidingen hebben dan ook verschillende keuzes gemaakt bij het vormgeven 

van het flexibele onderwijs. De grote opleidingen Engels en Nederlands bieden alle modules nu 

gespiegeld aan met twee instroommomenten per jaar. Kleinere opleidingen (Frans en Fries) 

bieden hun modules tegelijkertijd voor zowel voltijd als deeltijdstudenten aan. Ook zag het panel 

dat studenten van sommige opleidingen (Nederlands en Duits) delen van de basis- en 
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verdiepende modules tegelijkertijd kunnen volgen. Zo kan een native speaker Duits de vakken 

gericht op de didactische vaardigheden in de basismodule tegelijkertijd met de verdiepende 

vakken op het gebied van taalvaardigheid volgen. In beide gevallen worden de studenten volgens 

het panel op een goede manier gefaciliteerd met flexibel onderwijs.  

 

Het panel is enthousiast over de wijze waarop het flexibele onderwijsconcept in dit deelcluster is 

vormgegeven met sterke aandacht voor het DBE-onderwijsconcept. De programma’s van deze 

lerarenopleidingen bieden, aldus het panel, een mooie mix van vakinhoud, vakdidactiek, 

onderwijskunde en werkplekleren. Het panel constateert daarnaast dat het programma van de 

opleidingen aansluit bij de onderwijsvernieuwingen die spelen in het vo- en mbo-onderwijs. De 

beroepsproducten van de studenten worden gemakkelijk ingezet in het onderwijs. Zo hebben 

studenten Fries bijvoorbeeld een reeks educatieve filmpjes gemaakt over creatief schrijven in het 

Fries. Deze filmpjes worden nu door de docenten Fries gebruikt in hun lessen. Studenten 

Nederlands hebben een leeruitkomst waarbij zij een leesclub moeten opzetten – een vaardigheid 

die zij in hun eigen onderwijspraktijk kunnen gebruiken. 

Andere mooie voorbeelden van ‘teach what you preach’ waren de presentaties die studenten 

Duits voor medestudenten houden met als doel zich een onderdeel van de Landelijke 

Kennistoets eigen te maken. Deze filmpjes met uitleg zijn dan later beschikbaar voor andere 

studenten. Bij Engels maken studenten bij een keuze onderdeel een zogenaamd Pinterestboard 

met “pins”, plaatjes die verworven kennis vertegenwoordigen. Bij de afsluitende presentatie 

kiezen mede studenten een pin, die dan wordt toegelicht. 

 

De programma’s van de lerarenopleidingen talen bieden, aldus het panel, een goede mix van 

vakinhoud, vakdidactiek, onderwijskunde en werkplekleren. Het panel constateerde echter ook 

grote verschillen in aanpak en relatief weinig uitwisseling tussen de opleidingen. Daarom 

adviseert het panel vaker best practices uit te wisselen en zo te komen tot een meer 

gemeenschappelijke visie op didactiek en wellicht ook tot de gebruikte methodieken.  

 

Deelcluster Bèta (opleidingen tot leraar vo van de tweede graad in Biologie, Natuurkunde, 

Scheikunde en Wiskunde)  

Meer dan de helft van de studenten in dit deelcluster (288 van de 550) studeert Wiskunde. De 

opleiding Wiskunde wordt op twee locaties aangeboden: studenten kunnen de gehele opleiding 

in Groningen of in Leeuwarden volgen. De verdeling van de studenten over de beide locaties is 

50/50. De opleiding plant de lesdagen overdag en ’s avonds en wisselt dat per locatie om, zodat 

alle studenten de gelegenheid hebben al het onderwijs overdag of ’s avonds te volgen.  

 

Voor de andere drie opleidingen geldt dat de (vakdidactische) kennisbases overlappen en de 

opleidingen een sterk gelijkende vakdidactische aanpak kennen waarin de 

natuurwetenschappelijke denk- en werkwijze centraal staan. Zij werken nauw met elkaar samen 

vanuit eenzelfde visie: “Natuurwetenschappelijk onderwijs dat er toe doet!” Hierbij spelen practica 

een belangrijke rol; ter illustratie van belangrijke concepten, om te begrijpen hoe 

natuurwetenschappelijke kennis tot stand komt en om betekenis te geven aan het vak. Studenten 

tonen in het Basis en Verdieping Vakgebied aan dat zij instrumentele, begripsvormende en 

onderzoekspractica kunnen ontwerpen en uitvoeren.  
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Vanwege de sterke overlap in vakdidactische concepten uit de kennisbases van Biologie, 

Natuurkunde en Scheikunde is besloten de leeruitkomsten behorend bij de module Vakdidactiek 

op dezelfde wijze te formuleren (zie bijlage 1).  

 

De docententeams van de opleidingen zijn relatief klein en tijdens het bezoek bleek dat men 

elkaar gemakkelijk weet te vinden en dat verbeteringen in het onderwijs (op basis van evaluaties) 

snel ingevoerd kunnen worden.  

 

Het panel is ook voor dit deelcluster enthousiast over de wijze waarop het flexibele 

onderwijsconcept is vormgegeven met sterke aandacht voor Design Based Education. De 

programma’s van de lerarenopleidingen bieden, aldus het panel, een mooie mix van vakinhoud, 

vakdidactiek, onderwijskunde en werkplekleren. Het panel constateert dat de programma’s van 

de opleidingen aansluiten bij de onderwijsvernieuwingen die spelen in het vo- en mbo-onderwijs. 

De producten van de studenten worden gemakkelijk ingezet in het onderwijs. Dit zag het panel 

bijvoorbeeld terug in het werk van een student die op zijn school materiaal had voor Lego 

robotica, maar daar nog weinig mee deed. De student, leraar op deze school, ontwikkelde 

practica met de meest recente versie van Coach voor tablets (onderwijssoftware voor meten, 

analyseren en sturen in de natuurwetenschappen). Hij bracht leerlingen bij elkaar en startte een 

team dat uiteindelijk de prijs kreeg voor de beste eerste deelname aan de Lego League in de 

regio. Het panel was met name gecharmeerd van dit voorbeeld door de combinatie van de voor 

bèta-opleidingen relevante experimenteer- en ICT-vaardigheden.  

Een ander voorbeeld van de goede aansluiting van de opleidingen op de dagelijkse werkpraktijk 

is het werk van een studente Wiskunde. Zij had op haar eigen school al een compleet plan voor 

digitale geletterdheid ontwikkeld, inclusief lessen en toetsen. Dit plan plus de materialen zijn nu 

beschikbaar voor andere scholen en spelen een rol in de scholenstichting Openbaar Onderwijs 

Groningen.  

 

Het panel heeft geconstateerd dat in het bèta-cluster de studenten in overgrote meerderheid het 

aanbod van de opleiding volgt, waardoor zij de didactische werkvormen die door de opleiding 

worden aangereikt in hun werkpraktijk kunnen implementeren. Daarnaast wil het panel een 

compliment geven aan het docententeam. De docenten hanteren bepaalde didactische 

werkvormen en expliciteren deze ook waardoor zij voorbeeldgedrag laten zien aan hun 

studenten. Opvallend is bovendien dat de docenten nadrukkelijk openstaan voor de input van 

studenten – hiervan zag het panel een mooi voorbeeld bij Biologie waar een docente enkele 

studenten een les over de menstruatiecyclus liet voorbereiden voor de rest van de studenten die 

daarbij ook een goede didactiek lieten zien. Hierdoor konden deze studenten ook de 

bijbehorende leeruitkomsten aantonen.  

 

Deelcluster Gamma 1 (opleidingen tot leraar vo van de tweede graad in Aardrijkskunde, 

Geschiedenis, Maatschappijleer, Algemene Economie en Bedrijfseconomie)  

De opleidingen in dit deelcluster kennen een voltijd-, oude deeltijd- en flexibele deeltijdvariant. De 

opleidingen hebben te maken met kleine aantallen studenten en dat leidt soms tot uitdagingen 

waarvoor de opleidingen volgens het panel goede oplossingen zoeken. In sommige gevallen is er 

zelfs geen sprake meer van een groep studenten, zoals in cohort 2017 Aardrijkskunde, waar nog 

maar één student actief studeert. De opleiding is bezig om e-coaching een grotere plaats in de 

opleiding te geven en een van de docenten volgt daarom een opleiding tot e-coach. De opleiding 

is voornemens om meer docenten een dergelijk traject aan te bieden. Het panel is van mening 
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dat dit een goed initiatief is en denkt dat de opleiding op deze manier de studenten nog beter kan 

ondersteunen. 

 

De studenten die zich inschrijven voor de opleidingen hebben verschillende achtergronden.  

Zo kent de opleiding leraar Geschiedenis bijvoorbeeld vrijwel geen studenten die hun tweede 

bevoegdheid willen behalen. Deze studenten hebben vaak een master of bachelor Geschiedenis 

en missen werkervaring in het onderwijs. Voor de opleiding leraar Maatschappijleer geldt juist dat 

er veel studenten instromen die al langere tijd in het onderwijs werken. Daarnaast zijn veel 

studenten deze opleiding gestart als voltijdstudent, maar hebben vanuit hun stage een baan 

aangeboden gekregen en ronden hun studie nu in de flexibele variant af. De Economie-

opleidingen trekken veel studenten die bij een financiële instelling gewerkt hebben en een 

overstap willen maken naar het onderwijs (persona Jos). Overigens blijkt bij de Economie-

opleidingen dat de kennisbasis, die getoetst wordt in de landelijke kennistoets, dermate breed is, 

dat ook deze studenten hier nog veel tijd en energie in moeten steken. Zij volgen meestal het 

onderwijs van de modules Basis en Verdieping Vakgebied ter voorbereiding op deze toets.  

 

Het deelpanel van het deelcluster Gamma 1 stelt vast dat de programma’s van de 

lerarenopleidingen een goede mix bevatten van vakinhoud, vakdidactiek, pedagogiek en 

werkplekleren, passend bij de verschillende studentengroepen. Het panel constateert bovendien 

dat de inhoud van de opleidingspecifieke modules goed aansluit bij de actualiteit. Zo zijn de 

docenten Geschiedenis bezig om de niet-westerse geschiedenis op een logische wijze te 

integreren in het onderwijsprogramma.  

 

Deelcluster Gamma 2 (opleidingen tot leraar vo de tweede graad in Gezondheidszorg & 

Welzijn en Omgangskunde)  

De opleidingen kenmerken zich door een, in vergelijking met andere opleidingen, procentueel 

gezien hoge instroom in de flexibele deeltijdopleiding ten opzichte van de voltijdopleiding. Op het 

moment van de visitatie studeerden 186 studenten bij de opleiding Leraar Gezondheidszorg & 

Welzijn waarvan 74 in de deeltijd flexibele variant. Bij de opleiding leraar Omgangskunde 

studeren zelfs helemaal geen voltijdstudenten (116 studenten in de deeltijd flexibele variant en 28 

studenten in de oude deeltijdvariant).  

 

De opleidingen worden gewaardeerd door de studenten, hetgeen onder meer blijkt uit het feit dat 

zowel de opleiding leraar Gezondheidszorg & Welzijn als de opleiding leraar Omgangskunde in 

de keuzegids als beste in Nederland zijn verkozen. Ook het panel is enthousiast over de wijze 

waarop de opleidingen hun programma vormgeven, hoewel ook bij deze opleidingen meer 

gebruik gemaakt zou kunnen worden van blended onderwijsmethoden.  

 

Bij de lerarenopleiding Gezondheidszorg & Welzijn wordt bij alle vakken een relatie gelegd tussen 

theorie en beroepspraktijk waarbij het bij de beroepspraktijk om zowel het vo- en mbo-onderwijs 

als om het (toekomstige) werkveld van de mbo-student gaat. De docenten hebben verschillende 

rollen, zoals expert, inspirator en coach. De vakkennis, -vaardigheden en het pedagogisch-

didactisch handelen worden zoveel mogelijk geïntegreerd. Het panel heeft hier een aantal mooie 

voorbeelden van gehoord. Zo kunnen studenten deelnemen aan een project waarbij zij een 

viergangendiner bereiden en organiseren voor het werkveld. Hierbij werken studenten aan 

leeruitkomsten op het gebied van voeding, facilitair management en vakdidactiek. Bij voeding 

leren de studenten bereidingstechnieken, die terugkomen tijdens het evenement. Daarnaast 
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werken de studenten aan menuleer, hygiëne en HACCP. Voor de leeruitkomst facilitaire 

dienstverlening maken de studenten een draaiboek voor de avond.  

 

Ook bij deze opleiding werken voltijd- en deeltijdstudenten samen. Een mooi voorbeeld hiervan is 

dat voltijdstudenten met een mbo-diploma schoonheidsspecialiste de deeltijdstudenten 

begeleiden bij het oefenen van de vaardigheden Uiterlijke Verzorging. Hierdoor doen 

voltijdstudenten vakdidactische ervaring op en werken flexibele deeltijdstudenten aan de 

leeruitkomst Basis Dienstverlening.  

 

De opleiding leraar Omgangskunde legt in de opleidingspecifieke modules eerst de nadruk op  

 ‘ik als persoon’ en daarna op ‘ik als begeleider/docent van de leerlingen bij onderwijsprocessen’. 

Het panel zag deze lijn duidelijk terugkomen in de opbouw van de modules. De identiteit van het 

vak omgangskunde komt onder meer tot uitdrukking in de vele praktijklessen die de opleiding 

kent. Hier wordt de groep als leermiddel, onder begeleiding van een docent, ingezet. In de 

bijeenkomsten groepsdynamica, communicatie, studiecoaching en intervisie pleegt de docent 

interventies op het moment dat zich iets voordoet in de groep. Hier komt het principe ‘de hier-en-

nu-situatie inzetten’ aan de orde.  

Kenmerkend voor het onderwijsaanbod is het collaborative learning. De opleiding 

Omgangskunde geeft dit onder meer vorm middels het werken in leergroepen waar studenten 

met en van elkaar leren. Over de opleidingen heen mist het panel echter logische samenwerking, 

bijvoorbeeld tussen de opleidingen leraar Omgangskunde en Maatschappijleer. 
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Standaard 3 Toetsing 
 

De opleiding beschikt over een adequaat systeem van toetsing. 

 

Experiment Leeruitkomsten: 

De opleiding hanteert een passende vorm van toetsing van de leeruitkomsten. De gehanteerde 

methoden en instrumenten zijn geschikt voor leerwegonafhankelijk toetsen en beoordelen. De 

opleiding hanteert een heldere procedure voor toetsing, waarop de examinatoren zijn voorbereid. 

De examencommissie heeft daarbij een uitgesproken, proactieve rol. Zij hanteert een adequate 

methode om te borgen dat de leeruitkomsten door individuele studenten worden gerealiseerd en 

dat examinatoren voldoen aan de vereiste kwalificaties om de leeruitkomsten op een eenduidige 

wijze te toetsen en beoordelen. 

 

 

Conclusie 

 

De hbo-bachelor lerarenopleidingen (vo van de 2
e
 graad) voldoen aan de basiskwaliteit voor 

deze standaard. 

 

De kwaliteit van toetsing is over de hele linie op orde. De opleidingen zetten passende vormen 

van toetsing in die leerwegonafhankelijk zijn en waarbij veel gebruik wordt gemaakt van 

beroepsproducten. Toetsen zijn van een gewenst niveau en er wordt op een adequate wijze 

gebruik gemaakt van het vierogenprincipe bij de beoordelingen van portfolio’s en assessments. 

Wel zag het panel dat sommige opleidingen gebruik maken van extra deeltoetsen. Hoewel het 

panel van mening is dat dit een logische tussenstap is in de weg naar flexibilisering, is zij ook van 

mening dat dergelijke toetsing in het concept van flexibele opleidingen niet wenselijk is.  

 

De feedback in de verschillende rubrics van de door het panel bestudeerde werken was van 

wisselende kwaliteit. Dat gold voor de vermelding van administratieve gegevens zoals de datum, 

maar ook voor de narratieve feedback. Het panel is daarom van mening dat de opleidingen 

aandacht moeten besteden aan het beter invullen van de beoordelingsformulieren. Overigens 

gaven studenten aan dat zij de feedback op hun producten helder en navolgbaar vonden, mede 

doordat zij tussentijds of in de ingeleverde materialen zelf aanvullende feedback kregen.  

 

Het panel heeft een goed functionerende examencommissie ontmoet. Deze commissie 

functioneert proactief en is op diverse manieren betrokken bij het flexibiliseringstraject. Zij is 

onder meer betrokken geweest bij de ontwikkeling van de leeruitkomsten op bachelorniveau en 

stelt jaarlijks de rubrics voor de modules vast. Alle valideringsaanvragen worden behandeld door 

de bij de examencommissie aangewezen valideringscommissie en besluiten worden vastgelegd 

door de examencommissie in een heldere procedure. De Academie heeft daarnaast sinds kort 

een academiebrede toetscommissie. Het panel ziet de meerwaarde van deze commissie in de 

verdere ondersteuning van de opleidingen in het toetsbeleid. 

 

Onderbouwing 

De onderbouwing van deze standaard bestaat uit een algemeen deel en een opleidingspecifiek 

gedeelte. In het eerste deel worden de algemene bevindingen weergegeven, geïllustreerd met 
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voorbeelden van de verschillende opleidingen. Daarna volgen per deelcluster de meer 

opleidingspecifieke aandachtspunten. 

 

Vier van de acht modules zijn generiek en worden academiebreed getoetst. De opleidingen zelf 

zijn verantwoordelijk voor de toetsing van de drie opleidingspecifieke modules (Basis Vakgebied, 

Verdieping Vakgebied en Vakdidactiek).  

 

Leerwegonafhankelijke toetsen 

In overeenstemming met de principes van het flexibel deeltijdonderwijs hebben de 

deeltijdopleidingen een systeem van leerwegonafhankelijk toetsen ingevoerd. De opleidingen 

maken hiervoor gebruik van leeruitkomsten die op verschillende manieren aangetoond kunnen 

worden. Iedere module (30 EC) is onderverdeeld in maximaal zes deelleeruitkomsten die 

afzonderlijk leerwegonafhankelijk getoetst worden.  

 

Toetsing kan plaatsvinden op drie verschillende manieren:  

 Door het afleggen van toetsen, zoals aangedragen door de opleiding in de 

leerplanschema’s, waarbij er drie toetsvormen zijn (assessments, schriftelijke toetsen en 

opdrachten). 

 Door het afleggen van een toets, waarbij de student zelf een toetsvorm kiest. 

 Door het overleggen van bewijsstukken van een eerdere opleiding, werkervaring of op 

basis van informeel leren (valideren).  

 

Iedere opleiding heeft een leerplanschema waarin staat aangegeven welke leeruitkomst op welk 

niveau getoetst wordt. Daarnaast is beschreven op welke wijze via de standaardroute (indien 

gewenst met onderwijs) getoetst wordt. Het door de opleidingen gebruikte toetsprogramma is 

gebaseerd op doelen en leeruitkomsten van het onderwijs. Het panel is van mening dat de 

leerplanschema’s en de toetsprogramma’s van de opleidingen passend zijn voor het flexibele 

onderwijsconcept. De leerwegonafhankelijkheid van toetsen is goed geborgd door de wijze 

waarop de leeruitkomsten zijn geformuleerd.  

 

Validering van eerdere leerervaringen 

Deeltijdstudenten kunnen leeruitkomsten aantonen door eerdere leerervaringen te laten 

valideren. De opleidingen maken daarbij onderscheid tussen drie verschillende vormen van 

valideren: standaardvalidering, individuele validering en validering bij de toetsing.  

 

Allereerst is er de standaardvalidering op basis van een of meer behaalde getuigschriften. De 

examencommissie heeft voor deze validering een lijst opgesteld waarop beschreven is met welke 

getuigschriften welke leeruitkomsten standaard gevalideerd kunnen worden. De 

lerarenopleidingen verstrekken deze lijst en de informatie over de te volgen procedure al op de 

voorlichtingen aan potentiële studenten. Het panel constateert dan ook met tevredenheid dat er 

voor de generieke modules, inclusief de keuzemodule, regelmatig op de juiste manier validering 

wordt gegeven. Omdat door de Academie heel duidelijk - zowel bij de voorlichting als bij de start 

van het leerjaar - gecommuniceerd wordt welke standaardvalideringen mogelijk zijn, maken veel 

studenten gebruik van deze mogelijkheid. Zo kunnen studenten die een nauw verwante opleiding 

hebben gevolgd, standaardvalidering aanvragen voor de module Oriëntatie op Onderwijs en 

Beroep op basis van hun diploma. Ook de generieke module Pedagogiek wordt regelmatig via 
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standaardvalidatie gevalideerd door studenten die al een lerarenopleiding in een andere 

discipline hebben afgerond. 

 

Daarnaast is er individuele validering (nu ‘maatwerkvalidering’ genoemd) van formeel en 

informeel leren uit het verleden. Hiervoor stellen de studenten een portfolio samen met 

bewijsstukken en een bijbehorende reflectie. De portfolio wordt beoordeeld door de examinatoren 

van de desbetreffende leeruitkomsten en voorzien van een advies naar de valideringscommissie 

van de examencommissie gestuurd. Deze neemt in principe dit advies over. Mocht het portfolio in 

eerste instantie ontoereikend zijn, dan krijgt de student één kans om het portfolio aan te vullen. 

Het panel zag een aantal voorbeelden van dergelijke valideringen. Zo kan een native speaker 

Engels zijn spreekvaardigheid op deze manier valideren, maar nog niet de didactiek van de 

grammatica Engels.  

  

Tot slot is er de mogelijkheid dat studenten hun ervaring valideren na aanvang van de studie in 

de toetsing van de modules. In die gevallen brengt de student bewijzen in bij het aantonen van 

een leeruitkomst op het moment van de reguliere toetsing. Deze bewijzen, vaak 

beroepsproducten, worden ingeleverd als alternatief op (een deel van de) opdrachten in een 

module en worden beoordeeld door de examinator. 

 

Het panel constateert dat de opleidingen op een transparante en gedegen manier omgaan met 

valideringen, waardoor de flexibilisering op een mooie manier gestalte heeft gekregen.  

 

Borging 

Het panel heeft met docenten, examen- en toetscommissie gesproken over toetsing en 

constateert dat de kwaliteit van de toetsing op diverse manieren geborgd is. De meeste 

examinatoren hebben een BKE-certificaat, sommigen hebben een SKE-certificering en in de 

meeste gevallen een eerstegraads bevoegdheid. Het opstellen en beoordelen van toetsen 

gebeurt met onderwijskundige begeleiding vanuit de hogeschool. Bij iedere toets wordt zowel bij 

het opstellen als bij de beoordeling het vierogenprincipe gehanteerd. Omdat de docenten van 

kleine opleidingen deel uitmaken van een groter team, kan ook in kleine opleidingen dit 

vierogenprincipe geborgd worden. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de docenten van de 

opleiding Fries, die onderdeel uitmaken van het team Fries-Nederlands. In iedere opleiding 

worden er kalibratiesessies, vaak aan de hand van rubrics, georganiseerd tussen beoordelaars. 

Via deze sessies zorgen de docenten voor een gedeeld normkader en zorgen zij ervoor dat zij 

een eenduidige interpretatie van de leeruitkomsten hanteren. Het panel constateert daarom dat 

er sprake is van een positieve toetscultuur.  

 

De Academie heeft een examencommissie en een toetscommissie.  

 

Sinds 2018/2019 heeft de Academie één examencommissie, waar er voor die tijd vier waren die 

ieder een deelcluster van opleidingen onder haar hoede had. Door over te gaan naar één 

gezamenlijke examencommissie ontstaat er een meer gelijkvormige wijze van werken binnen de 

Academie. Hierdoor wordt meer efficiëntie en kwaliteit bereikt. De examencommissie bestaat uit 

negen leden: van elk team één lid en daarnaast een extern lid. De commissie benoemt jaarlijks 

de examinatoren. De examencommissie heeft conform het huishoudelijk reglement regelmatig en 

structureel overleg met het management van de opleidingen. De leden worden goed gefaciliteerd 

voor de uitvoering van hun taken. De leden houden hun kennis op peil door het volgen van 
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scholing (zoals SKE) en het bijwonen van bijeenkomsten van het Platform Examencommissies 

van de hogeschool.  

 

Het panel constateert dat een gezamenlijke examencommissie een positieve invloed heeft op het 

opzetten en invoeren van het flexibele onderwijs. De examencommissie is actief betrokken 

geweest bij de ontwikkeling van de leeruitkomsten en rubrics van de twee modules op eind-

bachelorniveau (de afstudeermodules). Daarnaast keurt de examencommissie sinds de start van 

de opleidingen met het experiment de rubrics van de generieke modules goed alvorens deze 

worden ingezet. Ook is de examencommissie, zoals hierboven uitgelegd, nauw betrokken bij de 

valideringen van eerdere leerervaringen. Twee leden van de examencommissie hebben zich 

gespecialiseerd in deze valideringen en vormen samen de valideringscommissie.  

 

De borging vanuit de examencommissie steekt helder en deugdelijk in elkaar. De wijze waarop 

de examencommissie toeziet op de kwaliteit van toetsing en examinering en een actieve rol 

inneemt in de ontwikkeling van de opleiding in het Experiment leeruitkomsten is overtuigend 

positief. Dit blijkt duidelijk uit het Jaarverslag van de Examencommissie en het gesprek dat het 

panel met de examencommissie heeft gevoerd.  

 

Gedurende dit schooljaar (2019-2020) is er naast de examencommissie ook een voor alle 

opleidingen van de Academie gezamenlijke toetscommissie geïnstalleerd. Deze commissie 

functioneert onder verantwoordelijkheid van het management en is opgericht als 

expertcommissie die als partner voor de opleidingen moet functioneren. De organisatie en 

bemensing van deze commissie vraagt nog nadere uitwerking. Het panel ziet de meerwaarde van 

een dergelijke commissie, die zich zou kunnen inzetten voor de implementatie van toetsbeleid en 

als zodanig de opleidingen kan ondersteunen.  

 

Afstudeerproces 

De afstudeerfase bestaat uit twee modules van ieder 30 EC: Handelingsbekwaam Leraar en 

Onderwijsprofessional. Deze modules bevatten samen drie leeruitkomsten waarvan er twee 

gekenmerkt zijn als eindwerk (zie standaard 4). De leeruitkomst Professioneel Profiel bij de 

module Onderwijsprofessional was oorspronkelijk ook als zodanig aangewezen, maar gezien het 

doel van de leeruitkomst (professionele identiteit expliciteren en relateren aan de organisatie en 

de sector waarin zij werken en vooruitblikken op verdere professionalisering) en de wijze van 

beoordelen waarbij er geen gebruik wordt gemaakt van een standaardportfolio, is hiervan 

afgezien. Het panel is van mening dat dit een passend besluit is. 

 

De enige manier waarop is toegestaan de leeruitkomsten van deze twee modules te valideren, is 

door de inbreng van bewijzen bij de gevraagde portfolio’s. Deze portfolio’s worden beoordeeld 

door twee onafhankelijke examinatoren.  

 

De module Handelingsbekwaam Leraar heeft betrekking op het handelen als leraar in de 

dagelijkse praktijk. De student verzamelt bewijzen op de werkplek of op basis van eerdere 

ervaringen waarna het portfolio wordt beoordeeld en de student ondervraagd tijdens een 

assessment door twee examinatoren. Een deel van de bewijzen van deze leeruitkomst wordt 

gevormd door de feedback die de student van de opleidingsdocent heeft ontvangen tijdens de 

lesbezoeken. Veel studenten zullen afstuderen op een eigen werkplek, maar wanneer zij geen 
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passende werkplek hebben, kan het stagebureau van de Academie de student ondersteunen een 

passende plek te vinden.  

 

Bij de tweede module Onderwijsprofessional ontwikkelt de student ten behoeve van de 

leeruitkomst Didactisch Ontwerp een begeleide leer(werk)omgeving in hun vakgebied. Hierbij 

staan het ontwerpen en onderzoeken centraal. De student levert ter beoordeling een verslag aan 

waarin hij verslag doet van zijn onderzoek en het didactisch ontwerp. De student heeft gedurende 

zijn afstuderen op twee momenten afstemming met de eerste examinator en de begeleider: nadat 

hij zijn onderzoekontwerp heeft afgerond en aan het einde van het proces. Er zijn twee 

onafhankelijke examinatoren.  

 

Het panel is van mening dat de afstudeermodules op een goede manier zijn vormgegeven.  

 

Toetspraktijk 

De deelpanels hebben een representatieve selectie van toetsen en beoordelingen gezien van de 

verschillende opleidingen. De panels hebben geconstateerd dat er voor iedere opleiding een 

leerplanschema is waarin beschreven is welke module op welk niveau getoetst wordt en dat dit 

schema leidend is voor de inrichting van de toetsen. Het panel constateert daarnaast dat de 

opleidingen een passende vorm van toetsing van de leeruitkomsten inzetten. In het algemeen is 

de toetsing gericht op het aantonen van leeruitkomsten in beroepsproducten. Daarnaast zijn er 

kennistoetsen. De toetsen ondersteunen het eigen leerproces van de student.  

 

Het aantonen van een leeruitkomst in een valideringsportfolio blijkt soms ingewikkelder dan het 

maken van de standaardopdracht, wat waarschijnlijk een van de redenen is dat veel studenten 

kiezen voor de standaardroute. In alle deelclusters zag het panel wel dat de opleidingen de 

studenten faciliteren om gedurende het jaar leeruitkomsten in de toetsing op een eigen manier 

aan te tonen, bijvoorbeeld door het inbrengen van werkervaring. De opleidingen zouden volgens 

het panel kunnen bekijken waar het aantonen van een leeruitkomst in een valideringsportfolio 

eenvoudiger zou kunnen om meer studenten te stimuleren dit te doen.  

 

De opleidingen, met uitzondering van de opleidingen in het bèta-deelcluster, maken in de 

vakspecifieke modules in meer of mindere mate gebruik van extra toetsen per leeruitkomst, zowel 

tentamens als opdrachten, die de studenten met een voldoende moeten afsluiten om de 

leeruitkomst te behalen. Het gaat dan om studenten die de (standaard)toetsing afleggen zoals 

aangedragen door de opleiding. Opleidingen kiezen hiervoor omdat zij van mening zijn dat de 

student alle onderdelen van een toets voldoende moet beheersen en dat het niet mogelijk moet 

zijn om verschillende onderdelen met elkaar te compenseren. Dit speelt bijvoorbeeld bij de 

talenopleidingen waarbij de student alle onderdelen van de taalbeheersing moet beheersen 

(zoals mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid). Ook andere opleidingen, zoals alle 

opleidingen in de beide Gamma-deelclusters, maken hier gebruik van. Hierdoor wijken de 

opleidingen af van de norm dat er maximaal zes toetsen per module ingericht mogen zijn. Het 

panel vindt deze toetsen een begrijpelijke tussenfase bij het invoeren van flexibel onderwijs. Zij 

kan zich echter voorstellen dat dat deze vorm van toetsing de leerwegonafhankelijkheid van de 

toetsing kan belemmeren en nodigt de opleidingen uit een volgende stap te zetten in de verdere 

clustering van de toetsing. De huidige toetspraktijk met extra tussentoetsen past volgens het 

panel niet bij de uitgangspunten van het flexibele onderwijsconcept.  
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De opleidingen maken bij de beoordelingen van opdrachten, portfolio’s en assessments gebruik 

van rubrics. Studenten vinden de beoordelingen inzichtelijk en begrijpelijk. Het panel trof een 

brede variëteit aan rubrics aan en waardeert de bestudeerde beoordelingen als valide, 

betrouwbaar en onafhankelijk. Zij constateerde echter ook dat er grote verschillen zaten in de 

volledigheid van het invullen van de rubrics.  

 

Deelcluster Alfa (opleidingen tot leraar vo van de tweede graad in Duits, Engels, Frans, 

Fries en Nederlands) Het panel zag in de modulewijzers en aanvullende rubrics de relatie 

tussen eindkwalificaties, leeruitkomsten en criteria duidelijk terug. Zij zag ook in dit deelcluster 

een mooie variëteit aan toetsvormen en rubrics en nodigt de opleidingen daarom uit deze meer 

met elkaar te delen.  

De rubrics sluiten aan op de leeruitkomsten. In een enkel geval vond het panel dat de rubrics niet 

helemaal goed aansloten bij de leeruitkomsten.  

 

Ook constateert het panel dat de rubrics verschillend worden ingevuld. Soms missen 

administratieve aspecten zoals een datum en handtekeningen, soms ook is de narratieve 

feedback vrijwel afwezig en staan er alleen kruisjes. In enkele gevallen werd er echter juist veel 

toelichting gegeven. Het panel adviseert de opleidingen in de kalibratiesessies die al 

georganiseerd zijn, hier aandacht aan te geven. Overigens gaven de studenten op de bezoekdag 

aan dat zij de feedback van docenten duidelijk en toereikend vinden, mede door de mondelinge 

en tussentijdse feedback. 

 

Deelcluster Bèta (opleidingen tot leraar vo van de tweede graad Biologie, Natuurkunde, 

Scheikunde en Wiskunde) 

Het panel is van mening dat de opleidingen in dit deelcluster de toetsing op een goede manier 

leerwegonafhankelijk hebben ingericht en complimenteert de opleidingen in dit deelcluster 

daarmee. Zo biedt de opleiding Wiskunde bijvoorbeeld al halverwege de periode een 

toetsmoment voor studenten die een leeruitkomst sneller willen aftekenen.  

Het panel heeft daarnaast verschillende mooie voorbeelden gezien van studenten die zelf 

bewijzen of beroepsproducten aandragen voor het aantonen van de leeruitkomsten, zoals het al 

in standaard 2 beschreven voorbeeld van de Lego Robotica. 

 

Het panel van dit deelcluster constateerde bij het bestuderen van de rubrics ook hier dat het in 

het kader van de navolgbaarheid, goed zou zijn als de rubrics meer feedback zouden bevatten. 

Overigens bleek op de bezoekdagen dat de docenten via kalibratiesessies aandacht besteden 

aan een breed gedeeld normkader en dat de studenten de feedback van docenten logisch en 

navolgbaar vonden.  

 

Deelcluster Gamma 1 (Opleidingen tot leraar vo van de tweede graad in Aardrijkskunde, 

Geschiedenis, Maatschappijleer, Algemene Economie en Bedrijfseconomie)  

In dit deelcluster worden toetsen zeer regelmatig aangeboden, bij Geschiedenis en 

Maatschappijleer zelfs elke maand. Opdrachten kunnen vaak op elk gewenst moment worden 

ingeleverd. 

Studenten geven ook in dit deelcluster aan dat zij tevreden zijn met de feedback van docenten en 

dat zij deze feedback navolgbaar vinden. Wel ontvangen zij deze feedback vaak mondeling. Het 

panel zag dat de rubrics van de toetsen van deze opleidingen niet altijd volledig worden ingevuld. 

Vaak misten data en/of handtekeningen of werd er nauwelijks inhoudelijke feedback gegeven.  
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De opleidingen in dit deelcluster hebben na de start van het flexibele onderwijsconcept 

wijzigingen en verbeteringen in de werkwijze aangebracht. Studenten konden meer dan nu op 

basis van eerdere werkervaringen validatie krijgen voor inhoudelijke en didactische onderdelen. 

Toen bleek dat de meeste studenten hierdoor meer moeite hadden met het aantonen van de 

leeruitkomsten, zijn deze mogelijkheden beperkt. Zo is het nu minder gemakkelijk om een tweede 

bevoegdheid (in een andere discipline) te behalen. Het panel moedigt de opleidingen aan om te 

bekijken of zij de studenten toch niet op meer onderdelen mogelijkheden willen bieden om te 

valideren.  

 

Deelcluster Gamma 2 (Opleidingen tot leraar vo van de tweede graad in 

Gezondheidszorg & Welzijn en Omgangskunde)  

Het panel sluit zich aan bij de bevindingen in de andere deelclusters wat betreft het invullen van 

de rubrics.  

Het panel zag een aantal mooie voorbeelden van de wijze waarop de opleidingen de studenten 

gedurende het onderwijs stimuleren om leeruitkomsten op een eigen wijze aan te tonen. Bij het 

vak psychopathologie (Gezondheidszorg & Welzijn) hebben drie studenten met werkervaring in 

de crisisopvang psychiatrie een workshop verzorgd over psychose en schizofrenie. Op grond van 

hun vooropleiding en werkervaring konden deze studenten een deel van de leeruitkomst 

Verdieping doelgroepen aantonen. Vergelijkbare voorbeelden werden op de bezoekdag gegeven 

van studenten die intervisiegroepen begeleiden.  

Bij de opleiding Omgangskunde komen studenten die een bacheloropleiding SPH succesvol 

hebben afgerond en werkervaring hebben als onbevoegd docent in het mbo, in aanmerking voor 

standaardvalidering van de module Basis Vakgebied en de keuzemodule omdat de vakinhoud 

van SPH grotendeels overeenkomt. 
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Standaard 4 Gerealiseerde leerresultaten 
 

De opleiding toont aan dat de beoogde leerresultaten zijn gerealiseerd. 

 

 

Conclusie 

 

De hbo-bachelor lerarenopleidingen (vo van de 2
e
 graad) voldoen aan de basiskwaliteit voor 

deze standaard. 

 

Het panel heeft op basis van de afstudeerdossiers die tot dusver beschikbaar zijn en de 

studentdossiers (tussenproducten) die het heeft bestudeerd vertrouwen in het hbo-

bachelorniveau van de zestien opleidingen. Het panel ziet een goede dekking van competenties 

en landelijke afspraken over kennisgebieden. De producten getuigen van het gewenste niveau en 

een goede inhoudelijke kwaliteit. Daarnaast zijn zij relevant voor de vakgebieden van de 

opleidingen. De bijbehorende beoordelingen zijn herkenbaar en navolgbaar. De uitgevoerde 

opdrachten en (didactische) onderzoeken zijn relevant voor het werkveld. De studenten zijn 

gewilde werknemers en ervaren dat de opleiding die zij volgen een positieve invloed heeft op hun 

carrière.  

 

Omdat de opleidingen slechts enkele afgestudeerden hebben, heeft het panel geen alumni 

gesproken.  

 

Onderbouwing 

De onderbouwing van deze standaard bestaat uit een algemeen deel en een opleidingspecifiek 

gedeelte. In het eerste deel zijn de algemene bevindingen weergegeven, geïllustreerd met 

voorbeelden van de verschillende opleidingen. Daarna volgen per deelcluster de meer 

opleidingspecifieke aandachtspunten. 

 

Eindniveau 

De studenten laten het eindniveau zien in de beide afstudeermodules en vakinhoudelijk in de 

Landelijke Kennistoets (LKT) wanneer die per opleiding landelijk worden afgenomen. Als ook de 

andere zes modules (totaal 240 EC) met goed gevolg zijn doorlopen, heeft de student het 

diplomatraject succesvol doorlopen.  

 

De studenten aan alle opleidingen maken twee met elkaar samenhangende eindwerken in de 

twee afstudeermodules Handelingsbekwaam Leraar en Onderwijsprofessional. Het eerste 

eindwerk is het portfolio dat ze maken in de module Handelingsbekwaam Leraar en het tweede 

eindwerk een didactisch ontwerponderzoek in de module Onderwijsprofessional. In de 

voltijdvariant maken de studenten dezelfde eindwerken waardoor de opleidingen al twee jaar 

ervaring hebben opgedaan met het op deze wijze afstuderen. Ook de rubrics, gevalideerd door 

de examencommissie, zijn voor de voltijd en deeltijd gelijk.  
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In de module Handelingsbekwaam Leraar komen alle bekwaamheden geïntegreerd bij elkaar, 

geformuleerd binnen één veelomvattende leeruitkomst: 

 

Het bewijs voor de leeruitkomst Handelingsbekwaam leraar wordt verzameld op de werkplek. De 

student levert een portfolio aan.  

 

De andere afstudeermodule bestaat uit twee leeruitkomsten: één gericht op didactisch 

ontwerponderzoek en één gericht op het professionele profiel. Alleen het werk dat gemaakt wordt 

om de leeruitkomst gericht op didactisch ontwerponderzoek is aangemerkt als eindwerk.  

 

Afstudeeronderzoek: didactisch ontwerp als leraar in jouw vakgebied binnen de door 

jou gekozen afstudeerrichting  

Je demonstreert in je vakgebied en je gekozen afstudeerrichting onderzoekend vermogen bij 

het ontwerpen van een begeleide leer(werk)omgeving afgestemd op het niveau en de 

kenmerken van je leerlingen voor het realiseren van leerprocessen door een volledige 

ontwerpcyclus te doorlopen door:  

-  op basis van een eigen probleemanalyse in de huidige leer(werk)omgeving onderbouwd 

met relevante bronnen, perspectieven en gegevens een onderzoeksvraag te formuleren; 

 -  een ontwerp te ontwikkelen waarbij diverse bronnen worden geraadpleegd en 

perspectieven worden gezocht over leren en begeleiden welke afgewogen worden voor het 

ontwerp; 

-  deze bronnen en perspectieven ook te gebruiken om het uiteindelijke ontwerp te 

verantwoorden; 

-  het ontwerp uit te voeren en systematisch te evalueren op de realisatie van de beoogde 

leerprocessen - het uitgevoerde proces en resultaat te beschrijven en op het proces en 

resultaat te reflecteren.  

Handelingsbekwaam leraar in jouw vakgebied binnen de door jou gekozen 

afstudeerrichting 

Je past jouw kennis, vaardigheden en inzichten toe in de praktijk van jouw afstudeerrichting 

als een handelingsbekwaam vakdocent binnen de kaders van de bekwaamheidseisen. Dat 

betekent dat je doelmatig en intercultureel sensitief handelt ten aanzien van de leerlingen, 

collega’s en alle andere betrokkenen, in het voorbereiden, uitvoeren, evalueren en 

ontwikkelen van onderwijs op jouw school en dat je je handelen onderbouwt vanuit actuele 

inzichten uit de theorie en praktijk.  
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Professioneel profiel als leraar in jouw vakgebied binnen de door jou gekozen 

afstudeerrichting  

Je expliciteert en ontwikkelt je eigen professionele identiteit in professionele dialoog met 

anderen. Daarbij kom je tot beschrijving of verbeelding van jouw eigen visie op onderwijs en 

jouw vakgebied binnen de gekozen afstudeerrichting vo of (v)mbo, met aandacht voor je 

sociaalmaatschappelijke verantwoordelijkheid om niet alleen bij te dragen aan de kwalificatie, 

maar ook aan de socialisatie en persoonsvorming van je leerlingen/studenten. Je onderbouwt 

je visie met actuele vakdidactische, pedagogische en vakoverstijgende inzichten en dilemma’s 

uit literatuur, onderzoek en je eigen praktijk en betrekt daarbij ook het bredere perspectief van 

de internationale context, de kenmerken van de beroepsgroep en de school als organisatie. In 

je conclusie schets je het gewenste ontwikkelperspectief voor de volgende fase(n) van je 

loopbaan. 

 

De eerste leeruitkomst vraagt van de student onderzoekend vermogen bij een didactisch 

ontwerp, waarbij de principes van Design Based Education leidend zijn. De opleiding stimuleert 

de studenten af te studeren in de ontwerpmethodiek Lesson Study. Studenten werken in 

groepjes en worden daarbij begeleid door docenten die dikwijls actief zijn als onderzoeker binnen 

het lectoraat. Hierbij levert iedere student een individueel product en een reflectie en voegt zijn 

eigen product samen met de producten van andere studenten vanuit verschillende opleidingen. 

De begeleiders van de opleidingsscholen waarmee wordt samengewerkt zijn nauw betrokken bij 

de studentproducten als begeleider en als examinator. Ook de link tussen het lectoraat en de 

practor van mbo Friese Poort wordt gewaardeerd. Om de kwaliteit te borgen, organiseert de 

modulebeheerder iedere zes weken peersessies waarbij alle betrokken docenten uit de teams 

aanwezig zijn. Daarnaast zijn er kalibreersessies met de contactpersonen (van ieder 

docententeam één). 

De tweede leeruitkomst is breder, omdat er gevraagd wordt om vanuit een helicopterview te 

kijken naar de hele sector en verbinding te maken met de eigen waarden en die van de 

organisatie. Het gaat hier niet alleen om het aantonen van de eigen onderwijsvisie, maar ook om 

het reflecteren op de eigen loopbaanontwikkeling en wensen voor verdere professionalisering.  

 

De beide afstudeermodules kunnen niet bij voorbaat gevalideerd worden via standaardvalidering 

van aangewezen getuigschriften of maatwerkvalidering van formeel, informeel of non-formeel 

verworven kennis en ervaring. Wel is het mogelijk om eerder verworven kennis en ervaring in de 

toetsing in te brengen.  

 

Het panel is van mening dat het afstuderen goed vorm heeft gekregen en geeft de opleidingen 

met name een compliment voor de uitwerking van de module Didactisch Ontwerp. 

 

Eindwerken of tussenproducten 

Voor het beoordelingsproces van de realisatie van de leerresultaten heeft het panel zowel 

eindwerken als tussenwerken bekeken. Op het moment van deze audit waren slechts 29 

studenten bij de flexibele deeltijdopleidingen afgestudeerd. Nog niet alle opleidingen hadden 

daarom (voldoende) afgestudeerden om een goede steekproef te kunnen nemen uit alle 

afstudeerwerken. Het panel heeft daarom in aanvulling op de eindwerken ook tussenwerken 

bekeken. Het panel heeft van iedere opleiding een of meer eindwerken of tussenproducten 

bekeken. Hierbij was sprake van een grote diversiteit in tussenwerken; er zaten tentamens, 
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portfolio’s maar ook beroepsproducten tussen. De bestudeerde studentproducten tonen de 

kwaliteit volgens het panel overtuigend aan. De producten waren inhoudelijk sterk en de 

leeruitkomsten, behorend bij de modules, werden overtuigend aangetoond. Hieronder worden de 

bevindingen per deelcluster nader besproken.  

 

Functioneren afgestudeerden 

Het panel heeft op de bezoekdag een aantal vertegenwoordigers van het werkveld gesproken. 

Over de gehele linie zijn zij (zeer) tevreden over het functioneren van de afgestudeerden. De 

begeleiders van de scholen geven aan dat de studenten van de opleidingen gekenmerkt worden 

door een actieve en betrokken houding. Zij zijn van mening dat de studenten en de alumni door 

de inhoud en vorm van de opleiding goed zijn voorbereid op de dagelijkse, steeds wisselende 

praktijk.  

 

Deelcluster Alfa (opleidingen tot leraar vo van de tweede graad in Duits, Engels, Frans, 

Fries en Nederlands)  

Van de opleidingen in dit deelcluster had op moment van visitatie alleen de opleiding tot leraar 

Nederlands afgestudeerden. Studenten in dit deelcluster behalen om het eindniveau aan te tonen 

de relevante certificaten (Goethe, TCF, Cambridge CPE). Dit doen zij naast hun deelname aan 

de landelijke kennistoetsen.  

 

Het panel heeft vijftien tussenwerken, waaronder een tentamen en een portfolio en éen eindwerk 

(van de opleiding Nederlands) kunnen bestuderen. Van iedere opleiding heeft het panel 

studentwerken kunnen bekijken.  

 

De beoordelingen waren navolgbaar en de gegeven cijfers waren volgens het panel terecht. De 

eind- en tussenproducten zijn absoluut relevant voor het profiel en het werkveld. De bestudeerde 

werken en beroepsopdrachten zijn naar de mening van het panel degelijk, maar niet 

vernieuwend. Het werkveld is tevreden met de actieve houding van de flexibele studenten en is 

actief betrokken bij het adviseren rondom de afstudeerbeoordeling. De tussenproducten waren 

van een dermate niveau, dat het panel vertrouwen heeft in het te bereiken eindniveau van de 

verschillende opleidingen.  

 

Deelcluster Bèta (opleidingen tot leraar vo van de tweede graad in Biologie, Natuurkunde, 

Scheikunde en Wiskunde) 

Van de opleidingen in dit deelcluster hebben Biologie en Wiskunde op het moment van deze 

visitatie al afgestudeerden. Het panel heeft twee eindwerken (van Biologie en Wiskunde ieder 

één) en acht tussenwerken kunnen bestuderen waarbij alle opleidingen vertegenwoordigd waren.  

 

Het panel vond de gegeven beoordelingen in het algemeen logisch en navolgbaar en was onder 

de indruk van een van de afstudeerwerken. Dit afstudeerwerk (Biologie) behandelde de motivatie 

in het vmbo. Het werk was in scope en kwaliteit volgens het panel van het niveau van een 

eerstegraads universitaire opleiding. Het bestudeerde afstudeerwerk Wiskunde (module 

Didactisch Ontwerp) was een Lesson Study, uitgevoerd door een groep studenten. Aanvullend op 

de beschrijving van het lesontwerp, de resultaten van uittesten in de klas en de revisie (het 

beroepsproduct) leveren studenten individueel een reflectie. De opleiding overweegt om bij 

groepsproducten aanvullend iedereen individueel te interviewen. Dit voornemen wordt door het 
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panel ten zeerste ondersteund omdat dan het individuele bachelorniveau beter geborgd kan 

worden. 

Bij een van de tussenwerken (Scheikunde) was het panel van mening dat, hoewel het werk zelf 

zeker van voldoende niveau was, de taalvaardigheid nog niet op het goede niveau is, maar zag 

daar in de beoordeling geen opmerking over. Wellicht heeft de student deze feedback mondeling 

gekregen (standaard 3), maar het panel vindt de taalvaardigheid van een leraar van dermate 

belang dat het de opleiding in overweging geeft om dit ook mee te nemen in de formele 

beoordeling.  

 

Deelcluster Gamma 1 (opleidingen tot leraar vo van de tweede graad in Aardrijkskunde, 

Geschiedenis, Maatschappijleer, Algemene Economie en Bedrijfseconomie)  

 

Van de opleidingen in dit deelcluster heeft alleen de opleiding Maatschappijleerafgestudeerden. 

Het panel heeft van twee studenten van deze opleiding eindwerken bestudeerd en van de andere 

opleidingen tussenwerken (zeven stuks in totaal).  

 

Het viel het panel op dat in de bestudeerde werken minder aandacht aan vakdidactiek besteed 

wordt dan zij wenselijk zou vinden. Dit is op de bezoekdagen besproken. Het bleek dat de 

opleidingen dezelfde constatering hebben gedaan en dat zij daarom na het eerste jaar flexibel 

onderwijs vakdidactiek beter in de opleiding hebben gepositioneerd. Het panel heeft op basis van 

de toelichting door de opleidingen en van de bestudeerde stukken (standaard 2) vertrouwen in de 

kwaliteit van de toekomstige studentproducten.  

 

Deelcluster Gamma 2 (opleidingen tot leraar vo van de tweede graad in Gezondheidszorg 

& Welzijn en Omgangskunde)  

In dit deelcluster zijn voor beide opleidingen afgestudeerden.  

Het panel heeft van de opleidingen ieder twee eindwerken en één tussenproduct kunnen zien. 

Het viel het panel op dat sommige van de eindwerken erg lijvig waren (tot wel 387 pagina’s, 

inclusief de bijlagen) en adviseert de opleidingen hier aandacht aan te besteden. De 

beoordelingen waren navolgbaar en volgens het panel terecht.  

 

Inhoudelijk gezien heeft het panel een aantal mooie eind- en tussenwerken gezien.  

Het panel is van mening dat de onderwerpen die in de opdrachten en uitwerkingen, die zij heeft 

bestudeerd, representatief zijn voor het vakgebied. Een van de opdrachten waar het panel erg 

van gecharmeerd was, was een educatieve website die door een student ontwikkeld was. De 

website gebruikte de kennisbasis van Gezondheidszorg & Welzijn als uitgangspunt en was 

gevuld met allerlei interactieve opdrachten.  

 

Voor wat betreft de opleiding Omgangskunde heeft het panel een door een student geschreven 

handleiding voor actief en samenwerkend leren op het gebied van Omgangskunde gezien. 

Daarnaast zag het panel een goed uitgewerkte lessenserie over loopbaanbegeleiding en 

burgerschap met zowel een studenten- als een docentenhandleiding.  
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Eindoordeel over de opleidingen 
 

 Leraar Duits (35193) 

Leraar Engels (35195) 

Leraar Frans (35196) 

Leraar Fries (35144) 

Leraar Nederlands (35198) 

Leraar Biologie (35301) 

Leraar Natuurkunde (35261) 

Leraar Scheikunde (35199) 

Leraar Wiskunde (35221) 

Leraar Aardrijkskunde (35201) 

Leraar Algemene economie (35202) 

Leraar Bedrijfseconomie (35203) 

Leraar Geschiedenis (35197) 

Leraar Maatschappijleer (35411)  

Leraar Gezondheidszorg & welzijn (35388) 

Leraar Omgangskunde (35421) 

Standaard 1 Beoogde leerresultaten Voldoet 

Standaard 2 Onderwijsleeromgeving Voldoet 

Standaard 3 Toetsing Voldoet 

Standaard 4 Gerealiseerde leerresultaten Voldoet 

 

 

De zestien lerarenopleidingen vo van de tweede graad voldoen op alle standaarden aan de 

basiskwaliteit van het beoordelingskader. De oordelen zijn gewogen volgens de beslisregels van 

de NVAO. Op basis van de positieve kwaliteit over de vier standaarden komt het panel tot een 

positief eindoordeel over de opleidingen als geheel. Bijzonder positief vond het panel de manier 

waarop de tweedegraads lerarenopleidingen vorm hebben gegeven aan validering en flexibiliteit 

die hun basis vinden in de generieke modules. De mate waarin het programma, ook in de mix 

van onderwijsvormen, de studenten mogelijkheden biedt om via flexibel onderwijs te leren, zijn 

een groot compliment waard. Bijzonder positief vindt het panel ook de mogelijkheden om eerdere 

opleidingen en werkervaring te laten valideren, vooraf of door inbreng in de toetsing.  

 

Het panel adviseert de opleidingen om aandacht te schenken aan het delen van ‘best practices’. 

Het panel heeft verspreid over de opleidingen mooie voorbeelden gezien van de inrichting en 

uitvoering van flexibel onderwijs, waar andere opleidingen hun voordeel mee zouden kunnen 

doen. Verder is het verstandig om de organisatie van borgingsmechanismen met respect voor 

professionaliteit (inrichting van de toetscommissie als critical friend) verder uit te werken. De 

voorgenomen verdere verfijning van de uitwerking van leeruitkomsten en rubrics, inclusief de 

hygiëne bij het invullen van de rubrics, passen hierbij. 

 

Het visitatiepanel beoordeelt de kwaliteit van de bestaande hbo-bacheloropleidingen tweede 

graad in vo van NHL Stenden Hogeschool als positief.  
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Aanbevelingen 
 

 

De opleidingen bevinden zich in transitie en zijn duidelijk bezig een mooie en eigen invulling te 

geven aan het concept van NHL Stenden binnen het Experiment Flexibele Leeruitkomsten. Het 

panel acht het voorschrijven van zware aanbevelingen op dit moment niet van toepassing.  

 

Het panel geeft de opleidingen één aanbeveling mee, behorend bij standaard 3. De gerichte 

adviezen zijn in de eerdere teksten bij de standaarden beschreven.  

 

 

Standaard 3 

Maak overal gebruik van maximaal zes toetsen per module en schrap de extra (deel-) toetsen. 
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Bijlagen 
 

 

  



50/83 © NQA - BOB Flexibele deeltijdopleidingen B opleidingen tot leraar vo van de tweede graad NHL Stenden 

 

1. Overzicht vakspecifieke leeruitkomsten Tweedegraads lerarenopleidingen 

 

Bachelor leraar Duits 

  
PROPEDEUTISCHE FASE 

Module Leeruitkomst 

Oriëntatie op onderwijs 
en beroep 

Oriëntatie op je pedagogisch handelen 

Oriëntatie op je didactisch handelen 

Oriëntatie op je rol van professional in het tweedegraads gebied 

Persoonlijke professionele ontwikkeling 

Basis vakgebied leraar 
Duits 

Taal 

Je beheerst de taalvaardigheid zowel receptief (leesvaardigheid en 
luistervaardigheid) als productief (schrijfvaardigheid en spreek- en 
gespreksvaardigheid) op B2-niveau van het Europees referentiekader (ERK) in 
het Duits en je kent de bijbehorende grammaticale, pragmatische en semantische 
structuren, zoals nodig voor de domeinen openbare dienstverlening, politiek & 
maatschappij, arbeid & beroep, opleiding & school en vreemde talen. 

Cultuur 

Je beweegt je in een Duitstalige context op een intercultureel sensitieve manier.  

HOOFDFASE 

Module Leeruitkomst 

Verdieping vakgebied 
leraar Duits 

Taal 

Je beheerst de taalvaardigheid zowel receptief (leesvaardigheid en 
luistervaardigheid) als productief (schrijfvaardigheid en spreek- en 
gespreksvaardigheid) op C1-niveau van het Europees referentiekader (ERK) in 
het Duits en past de bijbehorende grammaticale, pragmatische en semantische 
structuren bewust toe en reflecteert hierop. 

Cultuur 

Je functioneert in een Duitstalige context op een intercultureel sensitieve manier 
en creëert situaties voor intercultureel leren.  

Landelijke kennisbasis leraar Duits 

Je beheerst de kennisbasis Duits voor de domeinen en op de cognitieve niveaus, 
zoals die in de op het moment van toetsing geldende toetsmatrijs voor de LKT 
(landelijke kennistoets) vastgesteld zijn.  

Pedagogiek Pedagogisch klimaat in klas en groep 

Leerlingbegeleiding 

School en maatschappij 

Keuze Afhankelijk van de keuze van de student. In algemene termen kan gezegd worden 
dat de leeruitkomst in ieder geval is dat de student zichzelf qua kennis en/of 
vaardigheden op (minimaal) hbo-niveau verbreedt en/of verdiept ten opzichte van 
de specifieke lerarenopleiding die hij volgt.  

Vakdidactiek Vakdidactische kennis en vaardigheid 

Je beschikt over een breed repertoire aan vakdidactische kennis en kunde, 
inclusief digitale didactiek. 
Je ontwerpt op systematische wijze onderwijsactiviteiten voor het gehele 
tweedegraadsgebied op basis van relevante, actuele vakdidactische kennis: 
gericht op zowel avo- als mbo- en vmbo-leerlingen, zowel docent-gestuurde als 
leerling-gestuurde onderwijsactiviteiten, zowel voor mono- als multidisciplinaire 
settingen. Je draagt bij aan het aanleren van vaardigheden die leerlingen nodig 
hebben om te functioneren in de (toekomstige) maatschappij.  
 
Je voert vakdidactisch verantwoorde onderwijsactiviteiten uit in een authentieke 
(deels begeleide) praktijkcontext, waarbij je het leren van de leerlingen van nu, 
met verschillende talenten en achtergronden, faciliteert en stimuleert. Je zet 
daarvoor op verantwoorde wijze (digitale) leermiddelen en activerende 
werkvormen in en creëert een veilig en effectief werk- en leerklimaat.  
 
Je gebruikt verschillende soorten evaluatiemiddelen om het geleerde te toetsen 
en je gebruikt de toetsresultaten om het leren van de leerlingen te bevorderen. Je 
handelt vanuit een eigen visie op Vakdidactiek. Je evalueert je vakdidactisch 
handelen op grond van je eigen reflectie en de ontvangen feedback van onder 
andere leerlingen en begeleiders.  

AFSTUDEERFASE 
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Module Leeruitkomst 

Handelingsbekwaam 
leraar Duits avo of bo 

Handelingsbekwaam leraar in jouw vakgebied in de door jou gekozen 
afstudeerrichting 

Onderwijsprofessional 
leraar Duits avo of bo 

Afstudeeronderzoek: didactisch ontwerp als leraar in jouw vakgebied in de door 
jou gekozen afstudeerrichting 

Professioneel profiel als leraar in jouw vakgebied in de door jou gekozen 
afstudeerrichting 

 

Bachelor leraar Engels 

  
PROPEDEUTISCHE FASE 

Module Leeruitkomst 

Oriëntatie op onderwijs 
en beroep 

Oriëntatie op je pedagogische handelen 

Oriëntatie op je didactisch handelen 

Oriëntatie op je rol van professional in het tweedegraads gebied 

Persoonlijke professionele ontwikkeling 

Basis vakgebied leraar 
Engels 

Taalbeheersing Basis 

Je communiceert in het Engels, zowel mondeling als schriftelijk, over 
uiteenlopende onderwerpen in formele en informele contexten op C1-niveau. 
Daarbij gebruik je zowel receptief als productief de bij het niveau passende 
woordenschat en grammatica. Je hanteert de theorie van de fonetiek bij het 
verbeteren van je uitspraak.  

Taalkunde: Fonetiek 

Je hanteert de theorie van de fonetiek bij het transcriberen van gesproken en 
geschreven teksten. Je herkent en verbetert uitspraakfouten in het eigen 
taalgebruik en in dat van medestudenten.  

Taalkunde: Grammatica Basis 

Je toont aan dat je een grammaticale kennis van het Engels hebt op C1-niveau. 
Deze kennis wordt gehanteerd bij het toepassen en uitleggen van grammaticale 
onderwerpen, passend bij het tweedegraads MVT-gebied. Je herkent en verbetert 
grammaticale fouten in het eigen taalgebruik en in dat van anderen.  

Literatuur 

Je leest jeugdliteratuur en kunt de inhoud van de boeken vertalen naar geschikt 
lesmateriaal voor jongeren. Je gebruikt essentiële literaire termen in opdrachten 
over jeugdliteratuur.  

Cultuur en samenleving: de Verenigde Staten 

Je beschrijft de Amerikaanse cultuur en samenleving. Je hebt kennis van de in de 
kennisbasis vastgestelde thema’s, waaronder de geschiedenis, de politiek en de 
belangrijkste maatschappelijke vraagstukken van de Verenigde Staten. Je bent je 
bewust van de verschillen in de omgangsvormen, normen en waarden van 
Nederland en de Verenigde Staten.  

Cultuur en samenleving: het Verenigd Koninkrijk 

Je beschrijft de Britse cultuur en samenleving. Je hebt kennis van de in de 
kennisbasis vastgestelde thema’s, waaronder de geschiedenis, de politiek en de 
belangrijkste maatschappelijke vraagstukken van het Verenigd Koninkrijk. Je bent 
je bewust van de verschillen in de omgangsvormen, normen en waarden van 
Nederland en het Verenigd Koninkrijk 

HOOFDFASE 

Module Leeruitkomst 

Verdieping vakgebied 
leraar Engels 

Taalbeheersing Verdieping 

Je communiceert in het Engels, zowel mondeling als schriftelijk, over 
uiteenlopende onderwerpen in formele en informele contexten op C2-niveau. 
Daarbij gebruik je zowel receptief als productief de bij het niveau passende 
woordenschat en grammatica en fonetiek.  

Taalkunde: Grammatica verdieping 

Je toont aan dat je een grammaticale kennis van het Engels hebt op C2-niveau. 
Deze kennis wordt gehanteerd bij het toepassen en uitleggen van grammaticale 
onderwerpen. Je herkent en verbetert grammaticale fouten in het eigen 
taalgebruik en in dat van anderen.  

Verdieping eclective 

Je toont aan dat je je Engelse kennis verbreedt en/of verdiept in minstens vier 
sub-domeinen die voorkomen in de kennisbasis (zie indicatoren). Je maakt je 
keus op basis van je interesse en/of de eisen van het toekomstig werkveld. 

Cultuur, kunst en literatuur 
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Je hebt inzicht in en legt verbanden tussen cultuur, kunst en literatuur uit 
Engelstalige landen. De kunst & literatuur bestaat uit verschillende genres, 
auteurs en tijdvakken. Je interpreteert en analyseert met gebruik van je kennis 
van land en samenleving de cultuur, kunst en literatuur en plaatst deze in een 
historische context. Je toont aan dat je door deze kennis intercultureel competent 
bent: je bent je bewust van de verschillen in omgangsvormen, normen en 
waarden in Engelstalige culturen en tussen Engelstalige en Nederlandse culturen.  

Landelijke Taaltoets: Cambridge Proficiency English (CPE) 

Je communiceert in het Engels, zowel mondeling als schriftelijk, over 
uiteenlopende onderwerpen in academische, formele en informele contexten op 
C2-niveau. Daarbij gebruik je zowel receptief als productief de bij het niveau 
passende woordenschat, grammatica en fonetiek.  

Landelijke basiskennis leraar Engels 

Je beheerst de basiskennis Engels voor de domeinen en op de cognitieve niveaus 
zoals die in de op het moment van toetsing geldende toetsmatrijs voor de LKT 
(landelijke kennistoets) vastgesteld zijn.  

Pedagogiek Pedagogisch klimaat in klas en groep 

Leerlingbegeleiding 

School en maatschappij 

Keuze Afhankelijk van de keuze van de student. In algemene termen kan gezegd worden 
dat de leeruitkomst in ieder geval is dat de student zichzelf qua kennis en/of 
vaardigheden op (minimaal) hbo-niveau verbreedt en/of verdiept ten opzichte van 
de specifieke lerarenopleiding die hij volgt.  

Vakdidactiek 
 
 

Vakdidactiek Basis 

Je laat zien dat je op de hoogte bent van de basisbegrippen uit de Vakdidactiek 
en die kunt toepassen op lesontwerpen. Je laat zien dat je de organisatie van een 
les kunt ontwerpen en uitvoeren. Je laat zien dat je lessen kunt ontwerpen vanuit 
doelgerichte taaldidactiek met een bewuste keuze voor werk- en toetsvormen. Je 
laat zien dat je beschikt over een breed repertoire aan werkvormen, 
klassenprocedures en coachmanieren om het leren in taalonderwijs te 
bevorderen.  

Vakdidactiek Verdieping 

Je voert vakdidactisch verantwoorde onderwijsactiviteiten uit in een authentieke 
(deels begeleide) praktijkcontext, waarbij je het leren van de leerlingen van nu, 
met verschillende talenten en achtergronden, faciliteert en stimuleert. Je zet 
daarvoor op verantwoorde wijze (digitale) leermiddelen en activerende 
werkvormen in en creëert een veilig en effectief werk- en leerklimaat. Je laat zien 
dat je een basisvisie op talenonderwijs ontwikkeld hebt die je ook kunt vertalen 
naar de praktijk. Je evalueert je vakdidactisch handelen op grond van je eigen 
reflectie en van de ontvangen feedback van onder andere leerlingen en 
begeleiders. 

Portfolio Digitale geletterdheid 

Je toont via je portfolio Digitale geletterdheid aan dat je ICT-bewust inzet in je 
onderwijs: - door het ontwerpen van een online leerarrangement voor je vak - door 
het ontwerpen van een beroepsproduct voor mediawijsheid en door het aantonen 
van je informatievaardigheid en het onderbouwen van je visie op de rol van ICT in 
jouw onderwijs als online professional. 

AFSTUDEERFASE 

Module Leeruitkomst 

Handelingsbekwaam 
leraar Engels avo of bo 

Handelingsbekwaam leraar in jouw vakgebied in de door jou gekozen 
afstudeerrichting 

Onderwijsprofessional 
leraar Engels AVO of 
BO 

Afstudeeronderzoek: didactisch ontwerp als leraar in jouw vakgebied in de door 
jou gekozen afstudeerrichting 

Professioneel profiel als leraar in jouw vakgebied in de door jou gekozen 
afstudeerrichting 

 

 Bachelor leraar Frans 

  
PROPEDEUTISCHE FASE 

Module Leeruitkomst 

Oriëntatie op onderwijs 
en beroep 

Oriëntatie op je pedagogische handelen 

Oriëntatie op je didactisch handelen 

Oriëntatie op je rol van professional in het tweedegraads gebied 

Persoonlijke professionele ontwikkeling 



© NQA - BOB Flexibele deeltijdopleidingen B opleidingen tot leraar vo van de tweede graad NHL Stenden 53/83 

Basis vakgebied leraar 
Frans 

Basis Vakgebied Frans 

Je demonstreert aan de hand van taalhandelingen, (beroeps)producten en 
kennistoetsen dat je de belangrijkste aspecten van de hedendaagse culturen, 
maatschappijen en brede maatschappelijke thema’s in de voornaamste 
Franstalige gebieden in de wereld kent en begrijpt. Taalvaardigheid Frans op 
niveau B1+ vormt de basis van je handelen. 

HOOFDFASE 

Module Leeruitkomst 

Verdieping vakgebied 
leraar Frans 

Verdieping vakgebied Frans 

 Je demonstreert aan de hand van taalhandelingen, (beroeps)producten en 
kennistoetsen dat je de belangrijkste aspecten betreffende de historie, 
letterkunde, hedendaagse culturen en maatschappijen in de voornaamste 
Franstalige gebieden in de wereld kent en begrijpt, waarbij je actuele 
maatschappelijke thema’s analyseert, de effecten daarvan evalueert en hierover 
je mening uiteenzet en verantwoordt, rekening houdende met de interpersoonlijke 
relaties, waarden en normen aldaar. Taalvaardigheid Frans op niveau B2+ en het 
gebruik van relevante bronnen vormen de basis van je handelen. 

Landelijke kennisbasis leraar Frans 

Je beheerst de kennisbasis Frans voor de domeinen en op de cognitieve niveaus 
zoals die in de op het moment van toetsing geldende toetsmatrijs voor de LKT 
(landelijke kennistoets) vastgesteld zijn.  

Pedagogiek Pedagogisch klimaat in klas en groep 

Leerlingbegeleiding 

School en maatschappij 

Keuze Afhankelijk van de keuze van de student. In algemene termen kan gezegd worden 
dat de leeruitkomst in ieder geval is dat de student zichzelf qua kennis en/of 
vaardigheden op (minimaal) hbo-niveau verbreedt en/of verdiept ten opzichte van 
de specifieke lerarenopleiding die hij volgt.  

Vakdidactiek 
 
 

Vakdidactische kennis en vaardigheid 

Je beschikt over een breed repertoire aan vakdidactische kennis en kunde, 
inclusief digitale didactiek.  
 
Je ontwerpt op systematische wijze onderwijsactiviteiten voor het gehele 
tweedegraadsgebied op basis van relevante, actuele vakdidactische kennis: 
gericht op zowel avo- als mbo- en vmboleerlingen, zowel docent-gestuurde als 
leerling-gestuurde onderwijsactiviteiten, zowel voor mono- als multidisciplinaire 
settingen. Je draagt bij aan het aanleren van vaardigheden die leerlingen nodig 
hebben om te functioneren in de (toekomstige) maatschappij.  
 
Je voert vakdidactisch verantwoorde onderwijsactiviteiten uit in een authentieke 
(deels begeleide) praktijkcontext, waarbij je het leren van de leerlingen van nu, 
met verschillende talenten en achtergronden, faciliteert en stimuleert. Je zet 
daarvoor op verantwoorde wijze (digitale) leermiddelen en activerende 
werkvormen in en creëert een veilig en effectief werk- en leerklimaat. 
 
Je gebruikt verschillende soorten evaluatiemiddelen om het geleerde te toetsen 
en gebruikt de toetsresultaten om het leren van de leerlingen te bevorderen. Je 
handelt vanuit een eigen visie op vakdidactiek. Je evalueert je vakdidactisch 
handelen op grond van je eigen reflectie en van de ontvangen feedback van 
onder andere leerlingen en begeleiders.  

Portfolio Digitale geletterdheid (ICT- en didactiekportfolio) 

Je toont via je portfolio Digitale geletterdheid aan dat je ICT bewust inzet in je 
onderwijs: - door het ontwerpen van een online leerarrangement voor je vak - door 
het ontwerpen van een beroepsproduct voor mediawijsheid en door het aantonen 
van je informatievaardigheid en het onderbouwen van je visie op de rol van ICT in 
jouw onderwijs als online professional. 

AFSTUDEERFASE 

Module Leeruitkomst 

Handelingsbekwaam 
leraar Frans avo of bo 

Handelingsbekwaam leraar in jouw vakgebied in de door jou gekozen 
afstudeerrichting 

Onderwijsprofessional 
leraar Frans AVO of BO 

Afstudeeronderzoek: didactisch ontwerp als leraar in jouw vakgebied in de door 
jou gekozen afstudeerrichting 

Professioneel profiel als leraar in jouw vakgebied in de door jou gekozen 
afstudeerrichting 
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 Bachelor leraar Fries 

  
PROPEDEUTISCHE FASE 

Module Leeruitkomst 

Oriëntatie op onderwijs 
en beroep 

Oriëntatie op je pedagogische handelen 

Oriëntatie op je didactisch handelen 

Oriëntatie op je rol van professional in het tweedegraads gebied 

Persoonlijke professionele ontwikkeling 

Basis vakgebied leraar 
Fries 

Taalvaardigheden Fries 

Je beheerst de Friese taal zowel mondeling als schriftelijk op ERK-niveau B2 en 
je ontwikkelt je tot een bewuste taalgebruiker in relatie tot je sociale omgeving. Je 
kent alle onregelmatige werkwoorden in het Fries en gebruikt die tijdens het 
schrijven en spreken. Je weet de werkwoorden in de juiste volgorde te zetten. Je 
hanteert de schrijftaalconventies voor het Fries en reflecteert daar kritisch op. Je 
laat zien dat je je bewust bent van interferenties en dat je je Fries aan kunt passen 
aan de situatie. Je bent in staat kritisch te reflecteren op taalnormen in het 
onderwijs en de samenleving. Je toont basiskennis van de manier waarop in 
verschillende onderwijsniveaus wordt lesgegeven in taalvaardigheid. Je legt 
verbanden tussen je kennis van taalvaardigheden en die van de andere 
vakdomeinen 

Taalkunde Fries 

Je toont basiskennis van de taalkundige karakteristieken van het Fries en 
contrasteert die met die van het Nederlands. Je legt de elementaire begrippen van 
de taalkunde (psycholinguïstiek, sociolinguïstiek, syntaxis, fonologie, fonetiek, 
morfologie, lexicologie en semantiek) uit. Je past de begrippen toe op voor het 
onderwijs relevante casussen, waarbij je je bewust bent van je identiteit en je rol 
als student en docent Fries. Daarnaast beschrijf je de ontwikkeling van de Friese 
taal en demonstreer je deze ontwikkeling aan de hand van tekstfragmenten. Bij de 
voor het onderwijs relevante kennis over taalkunde hoort dat je zinnen ontleedt 
volgens de traditionele schoolgrammatica met de Nederlandse en de Friese 
terminologie. Je weet hoe eerste- en tweedetaalverwerving verloopt en je kent de 
voornaamste taalleertheorieën. Je koppelt taalverwerving aan de 
interferentieproblematiek. Je legt verbanden tussen je kennis van taalkunde en 
die van andere vakdomeinen. 

Fictie en cultuur Fries 

Je beschrijft de geschiedenis van de Friese jeugdliteratuur vanaf 1778 tot heden 
op een manier die duidelijk maakt dat je jeugd-literaire teksten begrijpt en goed in 
hun tijd plaatst. Daarbij leg je uit wat voor ontwikkeling de Friese jeugdliteratuur 
heeft doorgemaakt. Je interpreteert jeugdliteratuur op niveau N3 en deelt 
jeugdboeken beargumenteerd in naar leesniveaus. Je beschrijft ook de culturele 
geschiedenis van de West-Europese samenlevingen (vanaf de middeleeuwen) en 
in het bijzonder de Friese en aan de hand daarvan plaats je jeugdliteratuur in een 
historisch-cultureel en maatschappelijk perspectief. Je laat zien dat je een 
reflecterende lezer van (jeugd)literatuur (N3-niveau) bent. Je discussieert met 
anderen over boeken. Je weet op welk literair competentieniveau jij je bevindt en 
hoe je je literaire competentie verder kunt ontwikkelen. Je legt verbanden tussen 
de kennis van fictie en cultuur en die van de andere vakdomeinen. 

HOOFDFASE 

Module Leeruitkomst 

Verdieping vakgebied 
leraar Fries 

Taalvaardigheid Fries 

Je beheerst het Fries op ERK-niveau C1. Je analyseert en reviseert je eigen en 
andermans teksten op het gebied van structuur, stijlkenmerken en taalverzorging. 
Je past de principes van de officiële Friese spelling en de schrijftaalconventies 
toe. Je kunt moeiteloos fictieliteratuur en vakliteratuur lezen. Je schrijft fictionele 
en zakelijke teksten voor verschillende doelgroepen. Je legt verbanden tussen je 
kennis van taalvaardigheid en die van de andere vakdomeinen. 
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Taalkunde Fries 

Je brengt de systematiek van de omgang van mensen met taal onder woorden en 
analyseert deze met behulp van de vaktermen uit de taalwetenschap. Je legt de 
gangbare begrippen en theorieën van de fonologie, fonetiek, morfologie, 
pragmatiek, taalgeschiedenis, lexicologie, psycholinguïstiek, syntaxis en 
semantiek uit en relateert deze aan concrete tekstfragmenten. Je beargumenteert 
daarnaast hoe taalgebruik bijdraagt aan maatschappelijke identiteit en je laat 
leerlingen daarover nadenken. Je past je kennis van de taalkunde toe op voor het 
onderwijs relevante casussen, waarbij je alle woordsoorten en zinsdelen 
gedetailleerd benoemt met de gebruikelijke Friese en Nederlandse termen en 
volgens de inzichten van de moderne generatieve grammatica. Je kent de 
ontwikkelingsgeschiedenis van alle in Friesland gesproken talen en dialecten. Je 
kent de voornaamste karakteristieken van het in Duitsland gesproken Fries en 
leest eenvoudige daarin geschreven teksten. Je legt verbanden tussen je kennis 
van taalkunde en die van andere vakdomeinen. 

Fictie en cultuur Fries 

Je laat zien dat je Friese literatuur leest op minimaal het niveau N4. Je analyseert 
literaire teksten onderbouwd aan de hand van de gangbare begrippen uit de 
literatuurwetenschap. Je beschrijft de geschiedenis van de Friese literatuur vanaf 
het Oud-Fries tot heden dusdanig dat je literaire teksten begrijpt en goed in de tijd 
en culturele stroming kunt plaatsen. Je bent op de hoogte van recente literatuur, 
interpreteert die en geeft er een gefundeerd oordeel over. Je weet op welk literair 
competentieniveau jij je bevindt en hoe je je literaire competentie verder kunt 
ontwikkelen. Je legt verbanden tussen je kennis van fictie en cultuur en die van de 
andere vakdomeinen 

Landelijke kennisbasis leraar Fries 

Je beheerst de kennisbasis Fries voor de domeinen en op de cognitieve niveaus 
zoals die in de op het moment van toetsing geldende toetsmatrijs voor de LKT 
(landelijke kennistoets) vastgesteld zijn.  

Pedagogiek Pedagogisch klimaat in klas en groep 

Leerlingbegeleiding 

School en maatschappij 

Keuze Afhankelijk van de keuze van de student. In algemene termen kan gezegd worden 
dat de leeruitkomst in ieder geval is dat de student zich qua kennis en/of 
vaardigheden op (minimaal) hbo-niveau verbreedt en/of verdiept voor de 
specifieke lerarenopleiding die hij volgt.  

Vakdidactiek 
 
 

Schoolvak Fries 

 Je handelt als vakdidactisch bekwaam docent. Dat betekent dat je de kerndoelen 
en exameneisen van het schoolvak Fries kent en de inhoud van je 
onderwijsprogramma en je lessen daarop afstemt. Je kent de belangrijkste 
uitgangspunten van leren en lesgeven. Je maakt op basis daarvan verantwoorde 
didactische keuzes over het niveau, de leerdoelen, leeractiviteiten, leermiddelen, 
werkvormen en toetsing. Je hebt kennis van digitale leermaterialen en kent de 
technische en pedagogisch-didactische mogelijkheden en beperkingen daarvan. 
Je bent een ambassadeur voor het schoolvak Fries en inspireert leerlingen voor 
de taal en het vak. Je onderbouwt en beargumenteert je vakdidactische visie op 
taalonderwijs, het schoolvak Fries en het docentschap. 

Differentiatie 

Je creëert een krachtige leeromgeving waar leerlingen voorbereid worden op een 
maatschappij met meer talen en culturen. Je onderkent taal- en cultuurverschillen 
in de klas en maakt passende, op theorie gebaseerde didactische keuzes in je 
onderwijs- en leeractiviteiten. Je kunt collega’s adviseren bij het formuleren en 
uitvoeren van taalbeleid, ook in meertalig onderwijs. Je bent op de hoogte van de 
recente ontwikkelingen van het schoolvak Fries en hebt daar een gefundeerde 
mening over. 

Portfolio Digitale geletterdheid (ICT- en didactiekportfolio) 

Je toont via je portfolio Digitale geletterdheid aan dat je ICT bewust inzet in je 
onderwijs: - door het ontwerpen van een online leerarrangement voor je vak - door 
het ontwerpen van een beroepsproduct met betrekking tot mediawijsheid en door 
het aantonen van je informatievaardigheid en het onderbouwen van je visie op de 
rol van ICT in jouw onderwijs als online professional. 

AFSTUDEERFASE 

Module Leeruitkomst 

Handelingsbekwaam 
leraar Fries avo of bo 

Handelingsbekwaam leraar in jouw vakgebied in de door jou gekozen 
afstudeerrichting 



56/83 © NQA - BOB Flexibele deeltijdopleidingen B opleidingen tot leraar vo van de tweede graad NHL Stenden 

 

Onderwijsprofessional 
leraar Fries AVO of BO 

Afstudeeronderzoek: didactisch ontwerp als leraar in jouw vakgebied in de door 
jou gekozen afstudeerrichting 

Professioneel profiel als leraar in jouw vakgebied in de door jou gekozen 
afstudeerrichting 

 
  

Bachelor leraar Nederlands 

  
PROPEDEUTISCHE FASE 

Module Leeruitkomst 

Oriëntatie op onderwijs 
en beroep 

Oriëntatie op je pedagogische handelen 

Oriëntatie op je didactisch handelen 

Oriëntatie op je rol van professional in het tweedegraads gebied 

Persoonlijke professionele ontwikkeling 

Basis vakgebied leraar 
Nederlands 
 

Fictie 

Je beschrijft de geschiedenis van de Nederlandse jeugdliteratuur vanaf 1778 tot 
heden op een manier die duidelijk maakt dat je jeugd-literaire teksten begrijpt. Je 
plaatst deze teksten in hun literaire context (stromingen, genres) en illustreert aan 
de hand van deze teksten de ontwikkeling van het burgerschap in Nederland. Je 
legt verbanden tussen inhouden van de gelezen teksten en de huidige ideeën 
over persoonsvorming en socialisatie. Je analyseert jeugdliteratuur en 
categoriseert die naar niveau (Lezen voor de Lijst). Je analyseert literatuur (proza 
en poëzie) en categoriseert die naar niveau (Lezen voor de Lijst). Je legt 
verbanden tussen inhouden van de gelezen teksten en de huidige ideeën over 
persoonsvorming en socialisatie. 

Taalbeschouwing 

Je ontleedt zinnen volgens de traditionele schoolgrammatica. Je kijkt naar taal als 
systeem. Je beschrijft de elementaire begrippen van de psycholinguïstiek en kunt 
deze toepassen. Je legt de elementaire begrippen van de fonologie, fonetiek, 
morfologie, lexicologie en semantiek uit en past ze toe. Je kijkt naar de 
geschiedenis van het Nederlands. Je beschrijft de ontwikkeling van de 
Nederlandse taal en demonstreert deze ontwikkeling aan de hand van 
tekstfragmenten. Je beschrijft de elementaire begrippen van de sociolinguïstiek en 
de pragmatiek en kunt deze toepassen. 

Taalvaardigheid 

Je laat zien dat je de Nederlandse taal zorgvuldig en foutloos gebruikt in genres 
die relevant zijn voor je beroepspraktijk. Je kunt jouw en andermans teksten 
verbeteren op referentieniveau 4F. Je reflecteert kritisch op de rol van 
taalvaardigheid in de hedendaagse Nederlandse samenleving en het onderwijs. 
Je ontwikkelt je tot een bewuste taalgebruiker in relatie tot je professionele 
omgeving. Je bent je bewust van je voorbeeldfunctie op het gebied van de 
Nederlandse taalvaardigheid. 

Taal en expressie 

Je onderzoekt wat jou drijft om leraar te willen worden. Je gebruikt creatieve, 
dialogische en expressieve middelen om je ambities, meningen en emoties onder 
woorden brengen. Je bent in staat om te reflecteren op jezelf, op je taal en op taal 
van anderen en checkt hoe jij op anderen overkomt. 

HOOFDFASE 

Module Leeruitkomst 

Verdieping vakgebied 
leraar Nederlands 

Fictie 

Je beschrijft de Nederlandse literatuurgeschiedenis vanaf de middeleeuwen tot 
heden. Je interpreteert teksten (epiek, lyriek, dramatiek), plaatst deze teksten in 
hun literaire context (stromingen, genres) en illustreert aan de hand van deze 
teksten de ontwikkeling van het burgerschap in Nederland. Daarnaast relateer je 
deze teksten aan de culturele geschiedenis. 
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Taalbeschouwing  

Je analyseert de systematiek van de omgang van mensen met taal met behulp 
van vaktermen uit de taalwetenschap. Je kent de principes van de officiële 
Nederlandse spelling en je past ze toe. Je beschrijft wat dyslexie is en hoe de 
wetenschap het bestaan ervan verklaart. Je toont aan hoe je een kritische 
taalgebruiker bent en je beargumenteert hoe taalgebruik bijdraagt aan de 
maatschappelijke identiteit van de taalgebruiker. Je toont jouw kennis van de 
opbouw, het ontstaan, de verwerving en het gebruik van het Nederlandse 
taalsysteem aan. Je benoemt alle woorden en zinsdelen gedetailleerd volgens de 
inzichten van de moderne generatieve grammatica. Je legt de gangbare 
begrippen van de fonologie, fonetiek, morfologie, lexicologie, psycholinguïstiek, 
syntaxis en semantiek uit en relateert ze aan concrete tekstfragmenten. Je toont 
jouw kennis van de opbouw en het gebruik van het Nederlandse taalsysteem aan. 
Je benoemt alle woorden en zinsdelen gedetailleerd met de traditionele 
Nederlandse termen. Je legt de gangbare begrippen van de syntaxis uit en 
relateert ze aan concrete tekstfragmenten. 

Taalvaardigheid 

Je gebruikt argumentatietechnieken en –structuren in je mondelinge en 
schriftelijke teksten en analyseert en beoordeelt die van anderen op dit punt. Je 
beargumenteert op een overtuigende manier een mening over het schoolvak 
Nederlands en doet dat op basis van relevante, actuele en gezaghebbende 
literatuur. 

Taal en expressie 

Je maakt inzichtelijk waarom jij kiest voor het leraarschap, waartoe dit volgens jou 
dient en je bent in staat om bewust aandacht te besteden aan de subjectificatie en 
socialisatie van jouw (toekomstige) leerlingen tijdens de lessen Nederlands. Je 
kunt hiervoor verschillende didactische aanpakken inzetten en weet deze te 
integreren met de inhoud van het vak. 

Landelijke kennisbasis leraar Nederlands 

Je beheerst de kennisbasis Nederlands voor de domeinen en op de cognitieve 
niveaus zoals die in de op het moment van toetsing geldende toetsmatrijs voor de 
LKT (landelijke kennistoets) vastgesteld zijn.  

Pedagogiek Pedagogisch klimaat in klas en groep 

Leerlingbegeleiding 

School en maatschappij 

Keuze Afhankelijk van de keuze van de student. In algemene termen kan gezegd worden 
dat de leeruitkomst in ieder geval is dat de student zich qua kennis en/of 
vaardigheden op (minimaal) hbo-niveau verbreedt en/of verdiept voor de 
specifieke lerarenopleiding die hij volgt.  

Vakdidactiek 
 
 

Kennis over de didactiek van het schoolvak Nederlands 

 Je toont aan dat je over een breed repertoire aan vakdidactische kennis en kunde 
beschikt, inclusief digitale didactiek, betreffende de verschillende domeinen van 
het schoolvak Nederlands: taalvaardigheid, fictie en taalbeschouwing. Je kunt 
uitleggen op welke manier het vak Nederlands vorm krijgt binnen het hele 
tweedegraads vakgebied op basis van doelen/ referentiekaders, leerlijnen, 
leermiddelen, middelen voor toetsing en evaluatie en actuele ontwikkelingen in 
onderzoek en onderwijs betreffende de didactiek van het (vak) Nederlands. 

Toepassing kennis in analyse en ontwerp onderwijsactiviteiten en     -
materialen 

Je analyseert en ontwerpt op systematische wijze onderwijsactiviteiten voor het 
gehele tweedegraadsgebied op basis van relevante, actuele vakdidactische 
kennis, gericht op zowel avo- als mbo- en vmbo-leerlingen, zowel docent- als 
leerling-gestuurde onderwijsactiviteiten. Je besteedt hierbij expliciet aandacht aan 
taalontwikkelend lesgeven en je draagt bij aan het aanleren van vaardigheden die 
jongeren nodig hebben om te functioneren in de (toekomstige) maatschappij. Je 
ontwerpt verschillende soorten evaluatiemiddelen om leerlingen feedback op hun 
leren te geven en het geleerde te toetsen. Je toont daarbij aan dat je in staat bent 
specifieke taalproblemen te signaleren, met name dyslexie, en dat je in staat bent 
om op gestructureerde wijze remediëring in te zetten. 

Toepassing kennis en vaardigheden in werkplekleren 

Je voert vakdidactisch verantwoorde onderwijsactiviteiten uit in diverse 
authentieke (deels begeleide) praktijkcontexten, waarbij je het leren van de 
leerlingen/studenten met verschillende talenten, achtergronden en taalvaardigheid 
faciliteert en stimuleert. Je zet daarvoor op verantwoorde wijze (digitale) 
leermiddelen en activerende werkvormen in en creëert een veilig en effectief 
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werk- en leerklimaat. Je evalueert je vakdidactisch handelen op grond van eigen 
reflectie en ontvangen feedback van onder andere leerlingen en begeleiders. 

Portfolio Digitale geletterdheid  

Je toont via je portfolio Digitale geletterdheid aan dat je ICT bewust inzet in je 
onderwijs:  
- door het ontwerpen van een online leerarrangement voor je vak  
- door het ontwerpen van een beroepsproduct met betrekking tot mediawijsheid, 
en  
- door het aantonen van je informatievaardigheid en het onderbouwen van je visie 
op de rol van ICT in jouw onderwijs als online professional. 

AFSTUDEERFASE 

Module Leeruitkomst 

Handelingsbekwaam 
leraar Nederlands avo 
of bo 

Handelingsbekwaam leraar in jouw vakgebied in de door jou gekozen 
afstudeerrichting. 

Onderwijsprofessional 
leraar Nederlands AVO 
of BO 

Afstudeeronderzoek: didactisch ontwerp als leraar in jouw vakgebied in de door 
jou gekozen afstudeerrichting. 

Professioneel profiel als leraar in jouw vakgebied binnen de door jou gekozen 
afstudeerrichting. 

 
  

Bachelor leraar Biologie 

  
PROPEDEUTISCHE FASE 

Module Leeruitkomst 

Oriëntatie op onderwijs 
en beroep 

Oriëntatie op je pedagogische handelen 

Oriëntatie op je didactisch handelen 

Oriëntatie op je rol van professional in het tweedegraads gebied 

Persoonlijke professionele ontwikkeling 

Basis vakgebied leraar 
Biologie 
 

Wiskunde voor biologen 

Je toont je kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van rekenen en 
wiskunde op het niveau zoals dat in de kennisbasis biologie (2018) vastgesteld is. 
Je kunt dit inzetten voor ontwerp en uitvoering van onderwijs in het gehele 
tweedegraads gebied. Deze leeruitkomst is gerelateerd aan de indicatoren van 
subdomein 8.1 van de kennisbasis biologie (2018). 

Scheikunde voor biologen 

Je toont je kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van scheikunde op 
het niveau zoals dat in de kennisbasis biologie (2018) vastgesteld is. Je kunt dit 
inzetten voor ontwerp en uitvoering van onderwijs in het gehele tweedegraads 
gebied. Deze leeruitkomst is gerelateerd aan de indicatoren van subdomein 1.1, 
1.2 en 8.2 van de kennisbasis biologie (2018). 

Celbiologie 

Je toont je kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van de structuur, 
functie en deling van cellen op het niveau zoals dat in de kennisbasis biologie 
(2018) vastgesteld is. Je kunt dit inzetten voor ontwerp en uitvoering van 
onderwijs in het gehele tweedegraads gebied. Deze leeruitkomst is gerelateerd 
aan de indicatoren van domein 2 (uitgezonderd subdomein 2.2) en 8.3.4 van de 
kennisbasis biologie (2018). 

Fysiologie van mens en dier 

Je toont je kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van de dierfysiologie 
op het niveau zoals dat in de kennisbasis biologie (2018) vastgesteld is. Je kunt 
dit inzetten voor ontwerp en uitvoering van onderwijs in het gehele tweedegraads 
gebied. Deze leeruitkomst is gerelateerd aan de indicatoren van subdomein 3.2 
van de kennisbasis biologie (2018). Je toont tevens de denkvaardigheden 
‘systeemdenken’ en ‘vorm-functie denken’, zoals die in subdomein 0.1 en 0.4 van 
de kennisbasis verwoord zijn. 

 Ecosystemen 

Je toont je kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van ecologie, 
gedragsbiologie en soortenkennis op het niveau zoals dat in de kennisbasis 
biologie (2018) vastgesteld is. Je kunt dit inzetten voor ontwerp en uitvoering van 
onderwijs in het gehele tweedegraads gebied. Deze leeruitkomst is gerelateerd 
aan de indicatoren in (sub)domein 4.2 en 5 van de kennisbasis biologie (2018). Je 
toont tevens beheersing van de denkvaardigheden ‘ecologisch denken’ en 
‘beleven’ zoals die in subdomein 0.3 en 0.6 van de kennisbasis verwoord zijn. 
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 Praktische opdrachten basis vakgebied Biologie 

Het schoolvak biologie is niet alleen een theoretisch vak, het kent ook een sterke 
traditie in het uitvoeren van praktisch werk. Je toont dat je een scala aan 
praktische werkvormen beheerst die gekoppeld zijn aan de eerder genoemde 
leeruitkomsten over celbiologie en dierfysiologie en ecosystemen. 
 

HOOFDFASE 

Module Leeruitkomst 

Verdieping vakgebied 
leraar Biologie 

Plant, bodem en biochemie 

Je toont je kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van de anatomie en 
fysiologie van planten, kenmerken van de bodem en de biochemie van cellen op 
het niveau zoals dat in de kennisbasis biologie (2018) vastgesteld is. Je kunt dit 
inzetten voor ontwerp en uitvoering van onderwijs in het gehele tweedegraads 
gebied. Deze leeruitkomst is gerelateerd aan (sub)domein 1.4, 2.2, 2.3, 3.1, 4.2, 
6.2 en 8.4 van de kennisbasis biologie (2018). Je toont beheersing van de 
denkvaardigheden ’systeemdenken’ en ‘ecologisch denken’ zoals die in 
subdomein 0.1 en 0.3 van de kennisbasis verwoord zijn.  

Erfelijkheid, evolutie en systematiek  

Je toont je kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van erfelijkheid, 
evolutie en systematiek op het niveau zoals dat in de kennisbasis biologie (2018) 
vastgesteld is. Je kunt dit inzetten voor ontwerp en uitvoering van onderwijs in het 
gehele tweedegraads gebied. Deze leeruitkomst is gerelateerd aan (sub)domein 
4.1, 4.3, 4.4, 6.1, 7.1 en 8.4 van de kennisbasis biologie (2018). Hierbij toon je 
beheersing van de denkvaardigheden ‘systeemdenken’ en ‘evolutionair denken’ 
zoals die in subdomein 0.1 en 0.2 van de kennisbasis verwoord zijn. 

Moleculaire genetica, microbiologie en biotechnologie 

Je toont je kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van moleculaire 
genetica, microbiologie en biotechnologie op het niveau zoals dat in de 
kennisbasis biologie (2018) vastgesteld is. Je kunt dit inzetten voor ontwerp en 
uitvoering van onderwijs in het gehele tweedegraads gebied. Deze leeruitkomst is 
gerelateerd aan (sub)domein 1.3, 2, 4.3 en 7.1 van de kennisbasis biologie 
(2018). Hierbij toon je beheersing van de denkvaardigheden ‘systeemdenken’ en 
‘kennisontwikkeling en toepassing’ zoals die in subdomein 0.1 en 0.5 van de 
kennisbasis verwoord zijn.  

Natuur, landschap en soortenkennis 

Je toont je kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van natuur, 
landschap en soortenkennis op het niveau zoals dat in de kennisbasis biologie 
(2018) vastgesteld is. Je kunt dit inzetten voor ontwerp en uitvoering van 
onderwijs in het gehele tweedegraads gebied. Deze leeruitkomst is gerelateerd 
aan (sub)domein 4.2, 5, 6.2, 6.3 en 8.4 van de kennisbasis biologie (2018). Je 
toont tevens beheersing van de denkvaardigheden ‘ecologisch denken’ en 
‘beleven’ zoals die in subdomein 0.3 en 0.6 van de kennisbasis verwoord zijn. 

Praktische opdrachten verdieping vakgebied Biologie 

Het schoolvak biologie is niet alleen een theoretisch vak, het kent ook een sterke 
traditie in het uitvoeren van praktisch werk. Je toont dat je een scala aan 
praktische werkvormen beheerst die gekoppeld zijn aan de eerder genoemde 
leeruitkomsten over: plant, bodem en biochemie, erfelijkheid en evolutie, en 
moleculaire genetica, microbiologie en biotechnologie. 

Vakinhoudelijk deel kennisbasis Biologie 

Je toont je kennisbasis biologie voor de domeinen en op de cognitieve niveaus 
zoals die in de op het moment van toetsing geldende toetsmatrijs voor de LKT 
(landelijke kennis toets) vastgesteld zijn. Deze leeruitkomst is gerelateerd aan de 
vakinhoudelijke domeinen van de kennisbasis biologie (2018). 

Pedagogiek Pedagogisch klimaat in klas en groep 

Leerlingbegeleiding 

School en maatschappij 

Keuze Afhankelijk van de keuze van de student. In algemene termen kan gezegd worden 
dat de leeruitkomst in ieder geval is dat de student zich qua kennis en/of 
vaardigheden op (minimaal) hbo-niveau verbreedt en/of verdiept voor de 
specifieke lerarenopleiding die hij volgt.  
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Vakdidactiek 
 
 

Vakdidactische ontwerpcyclus: ontwerpen, uitvoeren en evalueren 
 

Vakdidactisch ontwerpen  
- Als vakdidacticus ontwerp je op systematische wijze onderwijsactiviteiten voor 
leerprocessen van leerlingen van avo, vmbo en mbo, en je zet daarvoor op 
verantwoorde wijze (digitale) leermiddelen in, activerende werkvormen en 
passende toetsen/feedback, en organiseert het leren op adequate wijze. Je toont 
daarbij aan dat jouw beheersing van je vakgebied en inzicht in de vakdidactische 
en onderwijskundige kernconcepten en methodieken voldoende is om leerlingen 
van onderbouw havo-vwo, vmbo en mbo, verantwoord te onderwijzen en 
begeleiden.  
 
- Je organiseert veilig praktisch werken en ontwikkelt practicummateriaal voor 
vaardigheidsontwikkeling, begripsvorming en ontwikkeling van onderzoekend 

vermogen.  Je maakt gebruik natuurwetenschappelijke denk- een werkwijzen, 
taalgericht vakonderwijs en de concept-contextbenadering om een 
onderwijsleeromgeving vorm te geven die beginnende natuurwetenschappelijke 
denkbeelden van leerlingen/studenten helpt te ontwikkelen.  
- Je laat zien dat je rekening houdt met de eindtermen en examenprogramma’s bij 
het ontwerpen van leeromgeving. 
Je toont met je ontworpen materialen aan dat je deelname aan een diverse 
maatschappij bevordert en leeromgevingen creëert waarin leerlingen vanuit een 
natuurwetenschappelijk perspectief de maatschappelijke relevantie van het vak 
ervaren.  
 
Vakdidactisch Handelen  
- Als vakdidacticus voer je onderwijsactiviteiten uit in authentieke (deels 
begeleide) praktijkcontexten van avo en (v)mbo, waarbij je het leren van de 
leerlingen met hun verschillende talenten en achtergronden faciliteert en 
stimuleert. Je laat daarbij zien hoe je in je onderwijs rekening houdt met de 
diversiteit van je leerlingen in relatie tot maatschappelijke, regionale en (inter) 
nationale ontwikkelingen en hoe je bijdraagt aan het aanleren van 21

e
-eeuwse 

vaardigheden. 
 - Je gebruikt allerlei vormen van formatieve en summatieve toetsing om de 
voortgang van je leerlingen te volgen.  
- Je onderbouwt je vakdidactisch handelen vanuit een visie op (vak)didactiek en 
maakt daarbij gebruik van actuele, wetenschappelijke inzichten.  
- Je werkt constructief samen met medestudenten in en buiten de opleiding en 
met docenten en collega’s in het werkveld, en stemt je professionele handelen 
waar nodig af met hen.  
 
Evalueren van vakdidactiek  
- Je evalueert je (vak)didactisch handelen op grond van ontvangen feedback van 
onder andere leerlingen en begeleiders.  
- Je toont de bereidheid om te leren van fouten in de eigen beheersing van het 
vak(gebied) en je onderneemt actie ter verbetering.  
- Je reflecteert op je eigen (vak)didactische activiteiten en geeft aan wat je 
ontwikkelpunten op (vak)didactisch gebied zijn. 

VMBO-T Biologie examen 

Je toont dat je – zoals dat van een leraar biologie verwacht mag worden – een 
centraal examen (vmbo-t) nask1 en nask2 uit een willekeurig jaar en tijdvak 
uitmuntend kunt maken en met het correctievoorschrift kunt nakijken en je 
reflecteert op deze ervaring. 

Portfolio Digitale geletterdheid  

Je toont via je portfolio Digitale geletterdheid aan dat je ICT bewust inzet in je 
onderwijs:  
- door het ontwerpen van een online leerarrangement voor je vak  
- door het ontwerpen van een beroepsproduct met betrekking tot mediawijsheid, 
en  
- door het aantonen van je informatievaardigheid en het onderbouwen van je visie 
op de rol van ICT in jouw onderwijs als online professional. 

AFSTUDEERFASE 

Module Leeruitkomst 

Handelingsbekwaam 
leraar Biologie avo of 

Handelingsbekwaam leraar in jouw vakgebied in de door jou gekozen 
afstudeerrichting. 
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bo 

Onderwijsprofessional 
leraar Biologie AVO of 
BO 

Afstudeeronderzoek: didactisch ontwerp als leraar in jouw vakgebied in de door 
jou gekozen afstudeerrichting. 

Professioneel profiel als leraar in jouw vakgebied in de door jou gekozen 
afstudeerrichting. 

 
  

Bachelor leraar Natuurkunde 

  
PROPEDEUTISCHE FASE 

Module Leeruitkomst 

Oriëntatie op onderwijs 
en beroep 

Oriëntatie op je pedagogische handelen 

Oriëntatie op je didactisch handelen 

Oriëntatie op je rol van professional in het tweedegraads gebied 

Persoonlijke professionele ontwikkeling 

Basis vakgebied leraar 
Natuurkunde en 
Scheikunde 
 

Basis Mechanica 

Je toont aan dat je de theoretische en praktische kennis van basismechanica en 
de aansluitende wiskunde beheerst op het niveau van het schoolvak nask zodat je 
deze kennis, inzichten en vaardigheden kunt inzetten om adequate, wendbare en 
vakinhoudelijk verantwoorde en betekenisvolle onderwijsactiviteiten te ontwerpen 
en uit te voeren in het hele tweedegraadsvakgebied. Je laat hiertoe zien dat je 
deze kennis en vaardigheden kunt toepassen door verschillende vraagstukken op 
overzichtelijke wijze uit te werken en waar mogelijk door verbanden tussen de 
kernconcepten te herkennen en toe te lichten. Deze leeruitkomst is te relateren 
aan de indicatoren van domeinen B1 en B8 op schoolvakkennisniveau van de 
kennisbasis natuurkunde (2018) en subdomeinen 10.1, 11.1 en 11.2 van de 
kennisbasis scheikunde (2018).  

Warmte en weer 

Je toont aan dat je de theoretische en praktische kennis van warmte en weer en 
de aansluitende wiskunde beheerst op het niveau van het schoolvak nask zodat je 
deze kennis, inzichten en vaardigheden kunt inzetten om adequate, wendbare en 
vakinhoudelijk verantwoorde en betekenisvolle onderwijsactiviteiten te ontwerpen 
en uit te voeren in het hele tweedegraadsvakgebied. Je laat hiertoe zien dat je 
deze kennis en vaardigheden kunt toepassen door verschillende vraagstukken op 
overzichtelijke wijze uit te werken en waar mogelijk door verbanden tussen de 
kernconcepten te herkennen en toe te lichten. Deze leeruitkomst is te relateren 
aan de indicatoren van domeinen B2, B8 en K21 en subdomein 9.2 op 
schoolvakkennisniveau van de kennisbasis natuurkunde (2018) en subdomeinen 
6.1, 6.4, 6.5, 10.5, 11.1 en 11.2 van de kennisbasis scheikunde (2018). 

Organische verbindingen en moleculaire stoffen 

Je toont aan dat je de theoretische en praktische kennis van Organische 
verbindingen en moleculaire stoffen en de aansluitende wiskunde beheerst op het 
niveau van het schoolvak nask, zodat je deze kennis, inzichten en vaardigheden 
kunt inzetten om adequate, wendbare en vakinhoudelijk verantwoorde en 
betekenisvolle onderwijsactiviteiten te ontwerpen en uit te voeren in de 
onderbouw van het tweedegraadsvakgebied. Je laat hiertoe zien dat je deze 
kennis en vaardigheden kunt toepassen door verschillende vraagstukken op 
overzichtelijke wijze uit te werken en waar mogelijk door verbanden tussen de 
kernconcepten te herkennen en toe te lichten. Deze leeruitkomst is te relateren 
aan de indicatoren van subdomein B9.3 van de kennisbasis natuurkunde (2018) 
en domeinen 4 en 7 en subdomeinen 2.1, 2.2, 2.3, 11.1 en 11.2 van de 
kennisbasis scheikunde (2018).  

Trillingen, golven, optica en straling 

Je toont aan dat je de theoretische en praktische kennis van trillingen, golven, 
optica en straling en de aansluitende wiskunde beheerst op het niveau van het 
schoolvak nask zodat je deze kennis, inzichten en vaardigheden kunt inzetten om 
adequate, wendbare en vakinhoudelijk verantwoorde en betekenisvolle 
onderwijsactiviteiten te ontwerpen en uit te voeren in het hele 
tweedegraadsvakgebied. Je laat hiertoe zien dat je deze kennis en vaardigheden 
kunt toepassen door verschillende vraagstukken op overzichtelijke wijze uit te 
werken en waar mogelijk door verbanden tussen de kernconcepten te herkennen 
en toe te lichten. Deze leeruitkomst is te relateren aan de indicatoren van 
domeinen B3, B5,B6 en B8 op schoolvakkennisniveau van de kennisbasis 
natuurkunde (2018) en subdomein 10.2, 10.4, 11.1 en 11.2 van de kennisbasis 
scheikunde (2018). 
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 Elektriciteit, fysische informatica en elektrochemie 

Je toont aan dat je de theoretische en praktische kennis van elektriciteit, fysische 
informatica en elektrochemie en de aansluitende wiskunde beheerst op het niveau 
van het schoolvak nask, zodat je deze kennis, inzichten en vaardigheden kunt 
inzetten om adequate, wendbare en vakinhoudelijk verantwoorde en 
betekenisvolle onderwijsactiviteiten te ontwerpen en uit te voeren in het hele 
tweedegraadsvakgebied. Je laat hiertoe zien dat je deze kennis en vaardigheden 
kunt toepassen door verschillende vraagstukken op overzichtelijke wijze uit te 
werken en waar mogelijk door verbanden tussen de kernconcepten te herkennen 
en toe te lichten. Deze leeruitkomst is te relateren aan de indicatoren van de 
domeinen B4, B7 en B8 en subdomein 9.4 op schoolvakkennisniveau van de 
kennisbasis natuurkunde (2018) en subdomeinen 2.4, 10.3, 11.1 en 11.2 van de 
kennisbasis scheikunde (2018). 

 Praktische opdrachten basis vakgebied nask 

Het schoolvak natuurkunde en scheikunde is niet alleen een theoretisch vak, het 
kent ook een sterke traditie in het uitvoeren van praktisch werk. Je toont dat je 
een scala aan praktische werkvormen als vaardigheden-, begrips- en 
onderzoekspractica en de verslaglegging en presentatie ervan beheerst die 
gekoppeld zijn aan de domeinen B1 t/m B9 op schoolvakkennisniveau en 
subdomein 10.1 t/m 10.4 van de kennisbasis natuurkunde (2018) en domein 6.1; 
6.4; 6.5 en domein 2, 4 en 7 en 11.1 en 11.2 van de kennisbasis scheikunde 
(2018). Je verzamelt daartoe logboek, verslagen en beoordelingen van 
opdrachten in een portfolio 

HOOFDFASE 

Module Leeruitkomst 

Verdieping vakgebied 
leraar Natuurkunde 

Kennis van de moderne en klassieke natuurkunde 

Je toont jouw reproductieve, conceptuele en procedurele beheersing aan van de 
kennis van de Basisdomeinen B01 t/m B08 en een Keuzedomein uit de Landelijke 
kennisbasis Natuurkunde (2018) op tenminste het niveau van toepassen, 
analyseren en evalueren.  

Natuurkundig onderzoek 

Je toont jouw reproductieve, conceptuele, procedurele en metacognitieve 
beheersing aan van de concepten van domein 10 (Vaardigheden en werkwijzen) 
uit LKBN op tenminste het niveau van toepassen, analyseren en creëren door 
middel van een literatuuronderzoek en een empirisch onderzoek. 

Experimentele vaardigheden verdieping vakgebied natuurkunde 

Je toont jouw reproductieve, conceptuele en procedurele beheersing aan van 
vaardigheden-, begrips- en onderzoekspractica en verslaglegging behorende bij 
de Basisdomeinen B01-B07 en een Keuzedomein (K01) uit de Landelijke 
kennisbasis Natuurkunde (2018) op tenminste het niveau van toepassen, 
analyseren, evalueren en creëren.  

Vakinhoudelijk deel kennisbasis Natuurkunde 

Je toont jouw reproductieve, conceptuele en procedurele beheersing aan van de 
Basisdomeinen uit de Landelijke Kennisbasis Natuurkunde (2018) op tenminste 
het niveau van toepassen en analyseren. 

Pedagogiek Pedagogisch klimaat in klas en groep 

Leerlingbegeleiding 

School en maatschappij 

Keuze Afhankelijk van de keuze van de student. In algemene termen kan gezegd worden 
dat de leeruitkomst in ieder geval is dat de student zichzelf qua kennis en/of 
vaardigheden op (minimaal) hbo-niveau verbreedt en/of verdiept voor de 
specifieke lerarenopleiding die hij volgt.  

Vakdidactiek 
 
 

Vakdidactische ontwerpcyclus: ontwerpen, uitvoeren en evalueren 
 

Vakdidactisch ontwerpen  
- Als vakdidacticus ontwerp je op systematische wijze onderwijsactiviteiten voor 
leerprocessen van leerlingen van avo, vmbo en mbo, en je zet daarvoor op 
verantwoorde wijze (digitale) leermiddelen in, activerende werkvormen en 
passende toetsen/feedback, en organiseert het leren op adequate wijze. Je toont 
daarbij aan dat jouw beheersing van je vakgebied en inzicht in de vakdidactische 
en onderwijskundige kernconcepten en methodieken voldoende is om leerlingen 
van onderbouw havo-vwo, vmbo en mbo, verantwoord te onderwijzen en 
begeleiden.  
 



© NQA - BOB Flexibele deeltijdopleidingen B opleidingen tot leraar vo van de tweede graad NHL Stenden 63/83 

- Je organiseert veilig praktisch werken en ontwikkelt practicummateriaal voor 
vaardigheidsontwikkeling, begripsvorming en ontwikkeling van onderzoekend 
vermogen.  
 
- Je maakt gebruik natuurwetenschappelijke denk- een werkwijzen, taalgericht 
vakonderwijs en de concept-context benadering om een onderwijsleeromgeving 
vorm te geven die beginnende natuurwetenschappelijke denkbeelden van 
leerlingen/studenten helpt te ontwikkelen.  
 
- Je laat zien dat je rekening houdt met de eindtermen en examenprogramma’s bij 
het ontwerpen van leeromgeving. 
 
- Je toont met je ontworpen materialen aan dat je deelname aan een diverse 
maatschappij bevordert en leeromgevingen creëert waarin leerlingen vanuit een 
natuurwetenschappelijk perspectief de maatschappelijke relevantie van het vak 
ervaren.  
 
Vakdidactisch Handelen  
- Als vakdidacticus voer je onderwijsactiviteiten uit in authentieke (deels 
begeleide) praktijkcontexten van avo en (v)mbo, waarbij je het leren van de 
leerlingen, met hun verschillende talenten en achtergronden, faciliteert en 
stimuleert. Je laat daarbij zien hoe je in je onderwijs rekening houdt met de 
diversiteit van je leerlingen in relatie tot maatschappelijke, regionale en (inter) 
nationale ontwikkelingen en hoe je bijdraagt aan het aanleren van 21

e
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vaardigheden. 
 - Je gebruikt allerlei vormen van formatieve en summatieve toetsing om de 
voortgang van je leerlingen te volgen.  
- Je onderbouwt je vakdidactisch handelen vanuit een visie op (vak)didactiek en 
maakt daarbij gebruik van actuele, wetenschappelijke inzichten.  
- Je werkt constructief samen met medestudenten in en buiten de opleiding en 
met docenten en collega’s in het werkveld en stemt je professionele handelen 
waar nodig af met hen.  
 
Evalueren van vakdidactiek  
- Je evalueert je (vak)didactisch handelen op grond van ontvangen feedback van 
onder andere leerlingen en begeleiders.  
- Je toont de bereidheid om te leren van fouten in de eigen beheersing van het 
vak(gebied) en je onderneemt actie ter verbetering.  
- Je reflecteert op je eigen (vak)didactische activiteiten en geeft aan wat je 
ontwikkelpunten op (vak)didactisch gebied zijn. 

VMBO-T Nask 1 en nask 2 examen 

Je toont dat je – zoals dat van een leraar nask verwacht mag worden – een 
centraal examen (vmbo-t) nask1 en nask2 uit een willekeurig jaar en tijdvak 
uitmuntend kunt maken en met het correctievoorschrift kunt nakijken en je 
reflecteert op deze ervaring. 
 

Portfolio Digitale geletterdheid  

Je toont via je portfolio Digitale geletterdheid aan dat je ICT bewust inzet in je 
onderwijs:  
- door het ontwerpen van een online leerarrangement voor je vak  
- door het ontwerpen van een beroepsproduct met betrekking tot mediawijsheid, 
en  
- door het aantonen van je informatievaardigheid en het onderbouwen van je visie 
op de rol van ICT in jouw onderwijs als online professional. 

AFSTUDEERFASE 

Module Leeruitkomst 

Handelingsbekwaam 
leraar Natuurkunde avo 
of bo 

Handelingsbekwaam leraar in jouw vakgebied in de door jou gekozen 
afstudeerrichting 

Onderwijsprofessional 
leraar Natuurkunde 
AVO of BO 

Afstudeeronderzoek: didactisch ontwerp als leraar in jouw vakgebied in de door 
jou gekozen afstudeerrichting 

Professioneel profiel als leraar in jouw vakgebied in de door jou gekozen 
afstudeerrichting 
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Bachelor leraar Scheikunde 

  
PROPEDEUTISCHE FASE 

Module Leeruitkomst 

Oriëntatie op onderwijs 
en beroep 

Oriëntatie op je pedagogische handelen 

Oriëntatie op je didactisch handelen 

Oriëntatie op je rol van professional in het tweedegraads gebied 

Persoonlijke professionele ontwikkeling 

Basis vakgebied leraar 
Natuurkunde en 
Scheikunde 
 

Basis Mechanica 

Je toont aan dat je de theoretische en praktische kennis van basismechanica en 
de aansluitende wiskunde beheerst op het niveau van het schoolvak nask zodat je 
deze kennis, inzichten en vaardigheden kunt inzetten om adequate, wendbare en 
vakinhoudelijk verantwoorde en betekenisvolle onderwijsactiviteiten te ontwerpen 
en uit te voeren in het hele tweedegraadsvakgebied. Je laat hiertoe zien dat je 
deze kennis en vaardigheden kunt toepassen door verschillende vraagstukken op 
overzichtelijke wijze uit te werken en waar mogelijk door verbanden tussen de 
kernconcepten te herkennen en toe te lichten. Deze leeruitkomst is te relateren 
aan de indicatoren van domeinen B1 en B8 op schoolvakkennisniveau van de 
kennisbasis natuurkunde (2018) en subdomeinen 10.1, 11.1 en 11.2 van de 
kennisbasis scheikunde (2018).  

Warmte en weer 

Je toont aan dat je de theoretische en praktische kennis van warmte en weer en 
de aansluitende wiskunde beheerst op het niveau van het schoolvak nask zodat je 
deze kennis, inzichten en vaardigheden kunt inzetten om adequate, wendbare en 
vakinhoudelijk verantwoorde en betekenisvolle onderwijsactiviteiten te ontwerpen 
en uit te voeren in het hele tweedegraadsvakgebied. Je laat hiertoe zien dat je 
deze kennis en vaardigheden kunt toepassen door verschillende vraagstukken op 
overzichtelijke wijze uit te werken en waar mogelijk door verbanden tussen de 
kernconcepten te herkennen en toe te lichten. Deze leeruitkomst is te relateren 
aan de indicatoren van domeinen B2, B8 en K21 en subdomein 9.2 op 
schoolvakkennisniveau van de kennisbasis natuurkunde (2018) en subdomeinen 
6.1, 6.4, 6.5, 10.5, 11.1 en 11.2 van de kennisbasis scheikunde (2018). 

Organische verbindingen en moleculaire stoffen 

Je toont aan dat je de theoretische en praktische kennis van Organische 
verbindingen en moleculaire stoffen en de aansluitende wiskunde beheerst op het 
niveau van het schoolvak nask, zodat je deze kennis, inzichten en vaardigheden 
kunt inzetten om adequate, wendbare en vakinhoudelijk verantwoorde en 
betekenisvolle onderwijsactiviteiten te ontwerpen en uit te voeren in de 
onderbouw van het tweedegraadsvakgebied. Je laat hiertoe zien dat je deze 
kennis en vaardigheden kunt toepassen door verschillende vraagstukken op 
overzichtelijke wijze uit te werken en waar mogelijk door verbanden tussen de 
kernconcepten te herkennen en toe te lichten. Deze leeruitkomst is te relateren 
aan de indicatoren van subdomein B9.3 van de kennisbasis natuurkunde (2018) 
en domeinen 4 en 7 en subdomeinen 2.1, 2.2, 2.3, 11.1 en 11.2 van de 
kennisbasis scheikunde (2018).  

Trillingen, golven, optica en straling 

Je toont aan dat je de theoretische en praktische kennis van trillingen, golven, 
optica en straling en de aansluitende wiskunde beheerst op het niveau van het 
schoolvak nask zodat je deze kennis, inzichten en vaardigheden kunt inzetten om 
adequate, wendbare en vakinhoudelijk verantwoorde en betekenisvolle 
onderwijsactiviteiten te ontwerpen en uit te voeren in het hele 
tweedegraadsvakgebied. Je laat hiertoe zien dat je deze kennis en vaardigheden 
kunt toepassen door verschillende vraagstukken op overzichtelijke wijze uit te 
werken en waar mogelijk door verbanden tussen de kernconcepten te herkennen 
en toe te lichten. Deze leeruitkomst is te relateren aan de indicatoren van 
domeinen B3, B5,B6 en B8 op schoolvakkennisniveau van de kennisbasis 
natuurkunde (2018) en subdomein 10.2, 10.4, 11.1 en 11.2 van de kennisbasis 
scheikunde (2018). 

 Elektriciteit, fysische informatica en elektrochemie 

Je toont aan dat je de theoretische en praktische kennis van elektriciteit, fysische 
informatica en elektrochemie en de aansluitende wiskunde beheerst op het niveau 
van het schoolvak nask, zodat je deze kennis, inzichten en vaardigheden kunt 
inzetten om adequate, wendbare en vakinhoudelijk verantwoorde en 
betekenisvolle onderwijsactiviteiten te ontwerpen en uit te voeren in het hele 
tweedegraadsvakgebied. Je laat hiertoe zien dat je deze kennis en vaardigheden 
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kunt toepassen door verschillende vraagstukken op overzichtelijke wijze uit te 
werken en waar mogelijk door verbanden tussen de kernconcepten te herkennen 
en toe te lichten. Deze leeruitkomst is te relateren aan de indicatoren van de 
domeinen B4, B7 en B8 en subdomein 9.4 op schoolvakkennisniveau van de 
kennisbasis natuurkunde (2018) en subdomeinen 2.4, 10.3, 11.1 en 11.2 van de 
kennisbasis scheikunde (2018). 

Praktische opdrachten basis vakgebied nask 

Het schoolvak natuurkunde en scheikunde is niet alleen een theoretisch vak, het 
kent ook een sterke traditie in het uitvoeren van praktisch werk. Je toont dat je 
een scala aan praktische werkvormen als vaardigheden-, begrips- en 
onderzoekspractica en de verslaglegging en presentatie ervan beheerst die 
gekoppeld zijn aan de domeinen B1 t/m B9 op schoolvakkennisniveau en 
subdomein 10.1 t/m 10.4 van de kennisbasis natuurkunde (2018) en domein 6.1; 
6.4; 6.5 en domein 2, 4 en 7 en 11.1 en 11.2 van de kennisbasis scheikunde 
(2018). Je verzamelt daartoe logboek, verslagen en beoordelingen van 
opdrachten in een portfolio 

HOOFDFASE 

Module Leeruitkomst 

Verdieping vakgebied 
leraar Scheikunde 

Kennis van scheikunde 

Je toont jouw reproductieve, conceptuele en procedurele beheersing aan van de 
kennis van Anorganische chemie en Atoom-& molecuulbouw en chemische 
binding, organische chemie en polymeerchemie, life science, fysische chemie, 
chemische technologie en analytische chemie die overeenkomt met domeinen 1 
t/m 7 uit de Landelijke kennisbasis Scheikunde op tenminste het niveau van 
toepassen, analyseren en evalueren. 

Scheikundig onderzoek 

Je toont jouw reproductieve, conceptuele, procedurele en metacognitieve 
beheersing aan van de concepten van domein 10 (Vaardigheden en werkwijzen) 
uit de landelijke kennisbasis scheikunde op tenminste het niveau van toepassen, 
analyseren en creëren door middel van een literatuuronderzoek als een empirisch 
onderzoek. 

Experimentele vaardigheden verdieping vakgebied scheikunde 

Je toont jouw reproductieve, conceptuele en procedurele beheersing aan van 

vaardigheden-, begrips- en onderzoekspractica en verslaglegging van 
Anorganische chemie en Atoom-& molecuulbouw en chemische binding, 
organische chemie en polymeerchemie, life science, fysische chemie, chemische 
technologie en analytische chemie die overeenkomt met domeinen 1 t/m 7 uit de 
Landelijke kennisbasis scheikunde op tenminste het niveau van toepassen, 
analyseren, evalueren en creëren.  

Vakinhoudelijk deel kennisbasis Scheikunde 

Je toont jouw reproductieve, conceptuele en procedurele beheersing aan van de 
Basisdomeinen uit de Landelijke Kennisbasis Scheikunde (2018) op tenminste het 
niveau van toepassen en analyseren. 

Pedagogiek Pedagogisch klimaat in klas en groep 

Leerlingbegeleiding 

School en maatschappij 

Keuze Afhankelijk van de keuze van de student. In algemene termen kan gezegd worden 
dat de leeruitkomst in ieder geval is dat de student zich qua kennis en/of 
vaardigheden op (minimaal) hbo-niveau verbreedt en/of verdiept voor de 
specifieke lerarenopleiding die hij volgt.  

Vakdidactiek 
 
 

Vakdidactische ontwerpcyclus: ontwerpen, uitvoeren en evalueren 
 

Vakdidactisch ontwerpen  
- Als vakdidacticus ontwerp je op systematische wijze onderwijsactiviteiten voor 
leerprocessen van leerlingen van avo, vmbo en mbo, en je zet daarvoor op 
verantwoorde wijze (digitale) leermiddelen in, activerende werkvormen en 
passende toetsen/feedback, en organiseert het leren op adequate wijze. Je toont 
daarbij aan dat jouw beheersing van je vakgebied en inzicht in de vakdidactische 
en onderwijskundige kernconcepten en methodieken voldoende is om leerlingen 
van onderbouw havo-vwo, vmbo en mbo, verantwoord te onderwijzen en 
begeleiden.  
 
- Je organiseert veilig praktisch werken en ontwikkelt practicummateriaal voor 
vaardigheidsontwikkeling, begripsvorming en ontwikkeling van onderzoekend 
vermogen.  
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- Je maakt gebruik natuurwetenschappelijke denk- een werkwijzen, taalgericht 
vakonderwijs en de concept-context benadering om een onderwijsleeromgeving 
vorm te geven die beginnende natuurwetenschappelijke denkbeelden van 
leerlingen/studenten helpt te ontwikkelen.  
 
- Je laat zien dat rekening houdt met de eindtermen en examenprogramma’s bij 
het ontwerpen van leeromgeving. 
 
- Je toont met je ontworpen materialen aan dat je deelname aan een diverse 
maatschappij bevordert en leeromgevingen creëert waar leerlingen vanuit een 
natuurwetenschappelijk perspectief de maatschappelijke relevantie van het vak 
ervaren.  
 
Vakdidactisch Handelen  
- Als vakdidacticus voer je onderwijsactiviteiten uit binnen authentieke (deels 
begeleide) praktijkcontexten van avo en (v)mbo, waarbij je het leren van de 
leerlingen, met hun verschillende talenten en achtergronden, faciliteert en 
stimuleert. Je laat daarbij zien hoe je in je onderwijs rekening houdt met de 
diversiteit van je leerlingen in relatie tot maatschappelijke, regionale en (inter) 
nationale ontwikkelingen en hoe je bijdraagt aan het aanleren van 21
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vaardigheden. 
 - Je gebruikt allerlei vormen van formatieve en summatieve toetsing om de 
voortgang van je leerlingen te volgen.  
- Je onderbouwt je vakdidactisch handelen vanuit een visie op (vak)didactiek en 
maakt daarbij gebruik van actuele, wetenschappelijke inzichten.  
- Je werkt constructief samen met medestudenten in en buiten de opleiding en 
met docenten en collega’s in het werkveld, en stemt je professionele handelen 
waar nodig af met hen.  
 
Evalueren van vakdidactiek  
- Je evalueert je (vak)didactisch handelen op grond van ontvangen feedback van 
onder andere leerlingen en begeleiders.  
- Je toont de bereidheid om te leren van fouten in je beheersing van het 
vak(gebied) en je onderneemt actie ter verbetering.  
- Je reflecteert op je (vak)didactische activiteiten en geeft aan wat je 
ontwikkelpunten op (vak)didactisch gebied zijn. 

VMBO-T Nask 1 en nask 2 examen 

Je toont dat je – zoals dat van een leraar nask verwacht mag worden – een 
centraal examen (vmbo-t) nask1 en nask2 uit een willekeurig jaar en tijdvak 
uitmuntend kan maken en met het correctievoorschrift kunt nakijken en je 
reflecteert op deze ervaring. 

Portfolio Digitale geletterdheid  

Je toont via je portfolio Digitale geletterdheid aan dat je ICT bewust inzet in je 
onderwijs:  
- door het ontwerpen van een online leerarrangement voor je vak  
- door het ontwerpen van een beroepsproduct met betrekking tot mediawijsheid, 
en  
- door het aantonen van je informatievaardigheid en het onderbouwen van je visie 
op de rol van ICT in jouw onderwijs als online professional. 

AFSTUDEERFASE 

Module Leeruitkomst 

Handelingsbekwaam 
leraar Scheikunde avo 
of bo 

Handelingsbekwaam leraar in jouw vakgebied in de door jou gekozen 
afstudeerrichting. 

Onderwijsprofessional 
leraar Scheikunde AVO 
of BO 

Afstudeeronderzoek: didactisch ontwerp als leraar in jouw vakgebied in de door 
jou gekozen afstudeerrichting. 

Professioneel profiel als leraar in jouw vakgebied in de door jou gekozen 
afstudeerrichting. 
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Bachelor leraar Wiskunde 

  
PROPEDEUTISCHE FASE 

Module Leeruitkomst 

Oriëntatie op onderwijs 
en beroep 

Oriëntatie op je pedagogische handelen 

Oriëntatie op je didactisch handelen 

Oriëntatie op je rol van professional in het tweedegraads gebied 

Persoonlijke professionele ontwikkeling 

Basis vakgebied leraar 
Wiskunde 
 

 Leeruitkomst Goniometrie en Meetkunde aanschouwelijk  

Je licht de concepten van de kennisbasis-subdomeinen Goniometrie en 
Meetkunde aanschouwelijk toe en je gebruikt je kennis van en inzicht in die 
concepten om vraagstukken binnen en buiten de wiskunde op te lossen.  

Leeruitkomst Beschrijvende statistiek en Combinatoriek en kansrekening  

Je licht de concepten van de kennisbasis-subdomeinen Beschrijvende statistiek 
en Combinatoriek en kansrekening toe en je gebruikt je kennis van en inzicht in 
die concepten om vraagstukken binnen en buiten de wiskunde op te lossen.  

Leeruitkomst Getaltheorie en Complexe getallen  

Je licht de concepten van de kennisbasis-subdomeinen Getaltheorie en Complexe 
getallen toe en je gebruikt je kennis van en inzicht in die concepten om 
vraagstukken binnen en buiten de wiskunde op te lossen.  

Leeruitkomst Verzamelingen en Logica en bewijstechnieken  

Je licht de concepten van de kennisbasis-subdomeinen Verzamelingen en Logica 
en bewijstechnieken toe en je gebruikt je kennis van en inzicht in die concepten 
om vraagstukken binnen en buiten de wiskunde op te lossen.  

Leeruitkomst Algebraïsche vaardigheden en Functiebegrip  

Je licht de concepten van de kennisbasis-subdomeinen Algebraïsche 
vaardigheden en Functiebegrip toe en je gebruikt je kennis van en inzicht in die 
concepten om vraagstukken binnen en buiten de wiskunde op te lossen.  

Leeruitkomst Differentiaalrekening en Integraalrekening  

Je licht de concepten van de kennisbasis-subdomeinen Differentiaalrekening en 
Integraalrekening toe en je gebruikt je kennis van en inzicht in die concepten om 
vraagstukken binnen en buiten de wiskunde op te lossen. 

HOOFDFASE 

Module Leeruitkomst 

Verdieping vakgebied 
leraar Wiskunde 

Leeruitkomst Synthetische Meetkunde  

Je licht de concepten van het kennisbasis-subdomeinen Meetkunde synthetisch 
toe en je gebruikt je kennis van en inzicht in die concepten om vraagstukken 
binnen en buiten de wiskunde op te lossen.  

Leeruitkomst Differentiaalvergelijkingen  

Je licht de concepten van het kennisbasis-subdomein Differentiaalvergelijkingen 
toe en je gebruikt je kennis van en inzicht in die concepten om vraagstukken 
binnen en buiten de wiskunde op te lossen. 

Leeruitkomst Analytische Meetkunde en Kegelsneden  

Je licht de concepten van de kennisbasis-subdomeinen Meetkunde analytisch en 
Kegelsneden toe en je gebruikt je kennis van en inzicht in die concepten om 
vraagstukken binnen en buiten de wiskunde op te lossen.  
 

Leeruitkomst Grafentheorie, Lineair programmeren en Matrix-rekenen  

Je licht de concepten van de kennisbasis-subdomeinen Grafentheorie, Lineair 
programmeren en Matrix-rekenen toe en je gebruikt je kennis van en inzicht in die 
concepten om vraagstukken binnen en buiten de wiskunde op te lossen. 

Leeruitkomst Kansverdelingen en Verklarende statistiek  

Je licht de concepten van de kennisbasis-subdomeinen Kansverdelingen en 
Verklarende statistiek toe en je gebruikt je kennis van en inzicht in die concepten 
om vraagstukken binnen en buiten de wiskunde op te lossen. 

Leeruitkomst Rijen en reeksen  

Je licht de concepten van het kennisbasis-subdomein Rijen en reeksen toe en je 
gebruikt je kennis van en inzicht in die concepten om vraagstukken in en buiten 
de wiskunde op te lossen. 

Pedagogiek Pedagogisch klimaat in klas en groep 

Leerlingbegeleiding 

School en maatschappij 
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Keuze Afhankelijk van de keuze van de student. In algemene termen kan gezegd worden 
dat de leeruitkomst in ieder geval is dat de student zich qua kennis en/of 
vaardigheden op (minimaal) hbo-niveau verbreedt en/of verdiept voor de 
specifieke lerarenopleiding die hij volgt.  

Vakdidactiek 
 
 

Vakdidactische bekwaamheid wiskunde 
 
Voorbereiden en ontwikkelen van onderwijs  

Je ontwerpt in diverse begeleide authentieke en semi-authentieke contexten 
verspreid over avo, vmbo en mbo docent- en leerlinggestuurde activerende lessen 
en taken voor je eigen vak, op basis van een eigen visie op vakdidactiek, met 
behulp van de leergang en zelfgemaakt materiaal, waarbij je leerlingen met 
verschillende talenten en achtergronden optimaal laat leren. Hierbij pas je actuele 
en relevante vakdidactische benaderingen en theorieën of aspecten daarvan over 
het leren van wiskunde toe met betrekking tot rekenen, algebra, meetkunde en 
statistiek. Bij het ontwikkelen (en uitvoeren) van lesactiviteiten, alleen en met 
anderen, gebruik je onderbouwd de geschiedenis van de wiskunde, de relatie met 
andere (school)vakken, de toepassingen en de schoonheid van de wiskunde en 
stimuleer je de probleemoplossings- en redeneervaardigheden om het leren van 
wiskunde en de persoonlijke ontwikkeling van een leerling te bevorderen alsmede 
om de maatschappelijk en culturele waarde van wiskunde zichtbaar te maken.  
 
Uitvoeren van onderwijs  

Je begeleidt diverse leerprocessen van wiskunde, in begeleide authentieke en 
semi-authentieke contexten, zoals voordoen-nadoen, uitleggen, gerichte (denk-
activerende) vragen stellen, hints geven, coachen, groepswerk, begeleiden bij 
probleemaanpak en zet digitale leermaterialen en - middelen op doordachte wijze 
in. Je faseert een les en houdt rekening met het belang van interactie in de les. Je 
varieert in didactische strategieën afhankelijk van het doel dat je wilt bereiken in 
de les en de voortgang van (individuele) leerlingen in de les. Je motiveert 
leerlingen tot het leren van wiskunde, stimuleert zelfvertrouwen en 
doorzettingsvermogen en geeft het belang van de te leren wiskunde aan.  
 
Toetsen, beoordelen, evaluatie en reflectie  

Je beoordeelt het geleerde bij de leerlingen op een verantwoorde manier, met 
behulp van verschillende methoden, evalueert de toetsing en speelt op de 
resultaten daarvan effectief en doelmatig in. Je evalueert je vakdidactisch 
handelen en didactische ontwikkeling op grond van eigen reflectie en verwerking 
van gekregen feedback. Ook reflecteer je op je eigen bijdrage tijdens 
samenwerking rond ontwerp en uitvoering van wiskundelessen met collega’s en 
op hierbij verkregen advies of feedback.  
 
Verantwoording  

Je verantwoordt je vakdidactische keuzes in onderwijsontwerp, 
onderwijsmateriaal en toetsing/beoordeling op grond van kennis over het leerplan 
en doorlopende leerlijnen, actuele en relevante theorieën en onderzoek. 

Portfolio Digitale geletterdheid  

Je toont via je portfolio Digitale geletterdheid aan dat je ICT bewust inzet in je 
onderwijs:  
- door het ontwerpen van een online leerarrangement voor je vak  
- door het ontwerpen van een beroepsproduct met betrekking tot mediawijsheid, 
en  
- door het aantonen van je informatievaardigheid en het onderbouwen van je visie 
op de rol van ICT in jouw onderwijs als online professional. 

Landelijke kennisbasis wiskunde 

Je toont je beheersing van de volledige landelijke kennisbasis wiskunde op het 
niveau van de kennis, inzicht en toepassing.  

AFSTUDEERFASE 

Module Leeruitkomst 

Handelingsbekwaam 
leraar Wiskunde avo of 
bo 

Handelingsbekwaam leraar in jouw vakgebied in de door jou gekozen 
afstudeerrichting. 

Onderwijsprofessional 
leraar Wiskunde AVO of 
BO 

Afstudeeronderzoek: didactisch ontwerp als leraar in jouw vakgebied in de door 
jou gekozen afstudeerrichting. 

Professioneel profiel als leraar in jouw vakgebied in de door jou gekozen 
afstudeerrichting 
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Bachelor leraar Aardrijkskunde 

  
PROPEDEUTISCHE FASE 

Module Leeruitkomst 

Oriëntatie op onderwijs 
en beroep 

Oriëntatie op je pedagogische handelen 

Oriëntatie op je didactisch handelen 

Oriëntatie op je rol van professional in het tweedegraads gebied 

Persoonlijke professionele ontwikkeling 

Basis vakgebied leraar 
Aardrijkskunde 
 

Basiskennis Fysische Geografie (FG)  

Je toont kennis van en inzicht in basisconcepten en begrippen van de fysisch 
geografische thema’s van de kennisbasis aan waarbij de kernlijst leidend is.  

Basiskennis Sociale Geografie (SG)  

Je toont kennis van en inzicht in basisconcepten en begrippen van de sociaal 
geografische thema’s van de kennisbasis aan waarbij de kernlijst leidend is. 

Regionale Geografie: ‘landenmarkt’ (RG)  

Je past onderdelen van de kennisbasis en de kernlijst aardrijkskunde toe door 
binnen een regionale context gebruik te maken van geografische werkwijzen 
waarbij je de resultaten deelt met anderen door bijvoorbeeld een landenmarkt. 

Toepassing op eigen omgeving (EO)  

Je past kennis van (delen van) de kennisbasisthema’s en de kernlijst toe in ‘de 
eigen omgeving’ waarbij je de geografische benaderingswijze gebruikt en de 
resultaten toegankelijk maakt voor derden. 

HOOFDFASE 

Module Leeruitkomst 

Verdieping vakgebied 
leraar Aardrijkskunde 

Landelijke kennisbasis leraar aardrijkskunde  

Je toont je beheersing van de volledige landelijke kennisbasis aardrijkskunde op 
het niveau van kennis, inzicht en toepassing. 

Aardrijkskunde in tekst  

Je past de kennis van een van de sociaalgeografische subthema’s van de 
landelijke kennisbasis aardrijkskunde toe in een artikel van het niveau van ‘de 
Geografie’ 

Veldwerkvaardigheden  

Je toont de kennis van delen van de fysisch-geografische thema’s en het 
geografisch instrumentarium van de landelijke kennisbasis aardrijkskunde aan 
door een veldwerk voor medestudenten/ collega’s in het werkveld/ 
materiedeskundigen te ontwikkelen, uit te voeren en te evalueren. 

Aardrijkskunde in discussie  

Je past je kennis van één van de overige subthema’s van de landelijke 
kennisbasis aardrijkskunde toe in een (beroeps)product als het voorbereiden, 
uitvoeren en evalueren van een onderwijsleergesprek/ discussie/ lezing/ eigen 
voorstel voor medestudenten/ collega’s in het werkveld/ materiedeskundigen. 

Excursievaardigheden  

Je verwerkt kennis van de landelijke kennisbasis aardrijkskunde en je eigen 
reiservaringen in de ontwikkeling en uitvoering van excursies binnen en buiten 
Europa. Op basis van feedback van deelnemers stel je deze excursies waar nodig 
beargumenteerd bij. 

Pedagogiek Pedagogisch klimaat in klas en groep 

Leerlingbegeleiding 

School en maatschappij 

Keuze Afhankelijk van de keuze van de student. In algemene termen kan gezegd worden 
dat de leeruitkomst in ieder geval is dat de student zich qua kennis en/of 
vaardigheden op (minimaal) hbo-niveau verbreedt en/of verdiept voor de 
specifieke lerarenopleiding die hij volgt.  
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Vakdidactiek leraar 
aardrijkskunde 
 
 

Vakdidactiek aardrijkskunde  

Je beschikt over een breed repertoire aan (vak)didactische kennis en kunde, 
inclusief digitale didactiek:  
 
a. Je ontwerpt op systematische wijze onderwijsactiviteiten voor het gehele 
tweedegraadsgebied op basis van relevante, actuele (vak)didactische kennis: 
gericht op zowel avo- als mbo- en vmboleerlingen, zowel docentgestuurde als 
leerlinggestuurde onderwijsactiviteiten, zowel voor mono- als multidisciplinaire 
situaties. Je draagt bij aan het aanleren van vaardigheden die leerlingen nodig 
hebben om te functioneren in de (toekomstige) maatschappij. 
 
b. Je voert (vak)didactisch verantwoorde onderwijsactiviteiten uit binnen een 
authentieke (deels begeleide) praktijkcontext, waarbij je het leren van de 
leerlingen, met hun verschillende talenten en achtergronden, faciliteert en 
stimuleert. Je zet daarvoor op verantwoorde wijze (digitale) leermiddelen en 
activerende werkvormen in en creëert een veilig en effectief werk- en leerklimaat.  
 
c. Je gebruikt verschillende soorten evaluatiemiddelen om het geleerde te toetsen 
en gebruikt de toetsresultaten om het leren van de leerlingen te bevorderen. Je 
handelt vanuit een eerste, eigen visie op (vak)didactiek. Je evalueert je 
(vak)didactisch handelen op grond van eigen reflectie en ontvangen feedback van 
onder andere leerlingen en begeleiders. d. Je hebt een visie over het ‘wat’, 
‘waarom’ en ‘hoe’ jij je aardrijkskunde onderwijs wilt vormgeven en maakt daarbij 
gebruik van actuele, wetenschappelijke inzichten. 

Wereldburgerschap  

Je ondersteunt leerlingen voldoende bij het proces tot wereldburgerschap in 
(deels begeleide) authentieke onderwijscontexten. 

21e eeuwse vaardigheden in aardrijkskunde-onderwijs  

Je draagt bij, middels aardrijkskunde-onderwijs, aan het aanleren van 21
ste

 
eeuwse vaardigheden aan de doelgroep in (deels begeleide) authentieke 
onderwijsconcepten. 

Portfolio Digitale geletterdheid  

Je toont via je portfolio Digitale geletterdheid aan dat je ICT bewust inzet in je 
onderwijs:  
- door het ontwerpen van een online leerarrangement voor je vak  
- door het ontwerpen van een beroepsproduct met betrekking tot mediawijsheid, 
en  
- door het aantonen van je informatievaardigheid en het onderbouwen van je visie 
op de rol van ICT in jouw onderwijs als online professional. 

AFSTUDEERFASE 

Module Leeruitkomst 

Handelingsbekwaam 
leraar Aardrijkskunde 
avo of bo 

Handelingsbekwaam leraar in jouw vakgebied in de door jou gekozen 
afstudeerrichting. 

Onderwijsprofessional 
leraar Aardrijkskunde 
AVO of BO 

Afstudeeronderzoek: didactisch ontwerp als leraar in jouw vakgebied in de door 
jou gekozen afstudeerrichting. 

Professioneel profiel als leraar in jouw vakgebied in de door jou gekozen 
afstudeerrichting. 

 
  
  
  
Bachelor leraar Algemene Economie/Bedrijfseconomie 

  
PROPEDEUTISCHE FASE 

Module Leeruitkomst 

Oriëntatie op onderwijs 
en beroep 

Oriëntatie op je pedagogische handelen 

Oriëntatie op je didactisch handelen 

Oriëntatie op je rol van professional in het tweedegraads gebied 

Persoonlijke professionele ontwikkeling 

Basis vakgebied leraar 
Economie 
 

Bedrijfsadministratie  

Je hanteert de basisbegrippen, basismodellen en andere kenniselementen van de 
domeinen Bedrijfseconomie en Financiële administratie en Inkoop- en 
verkoopadministratie van de landelijke kennisbasis leraar economie op het niveau 
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van reproduceren, begrijpen en toepassen bij de aanpak van nieuwe 
vraagstukken  

Inleiding in de Economie  

Je hanteert de basisbegrippen, basismodellen en andere kenniselementen van 
het domein Algemene economie van de landelijke kennisbasis leraar economie op 
het niveau van reproduceren, begrijpen en toepassen bij de aanpak van nieuwe 
vraagstukken. 

Ondernemingsplan  

Je hanteert de basisbegrippen, basismodellen en andere kenniselementen van de 
domeinen Bedrijfseconomie en Marketing van de landelijke kennisbasis leraar 
algemene economie op het niveau van reproduceren, begrijpen en toepassen bij 
de aanpak van nieuwe vraagstukken 

Statistiek  

Je hanteert de basisbegrippen, basismodellen en andere kenniselementen van de 
domeinen met statistiek van de landelijke kennisbasis leraar economie op het 
niveau van reproduceren, begrijpen en toepassen bij de aanpak van nieuwe 
vraagstukken. 

Toegepaste Wiskunde  

Je hanteert de basisbegrippen, basismodellen en andere kenniselementen van de 
domeinen met wiskunde en financiële rekenkunde van de landelijke kennisbasis 
leraar economie op het niveau van reproduceren, begrijpen en toepassen bij de 
aanpak van nieuwe vraagstukken. 

HOOFDFASE 

Module Leeruitkomst 

Verdieping vakgebied 
leraar Economie 

Collectieve sector  

Je beschikt over een grondige kennis van de collectieve sector over (de gevolgen 
van) de vergrijzing, het begrotingstekort, de privatisering van overheidstaken, 
veranderingen in de sociale zekerheid, de verhouding tussen rijksoverheid en 
decentrale overheden, de financiën van de Europese Unie, het begrotings- en 
belastingbeleid en de toenemende marktwerking in de gezondheidszorg. Daarbij 
pas je je theoretische bagage van het belastingrecht toe in (beroeps)producten en 
generaliseert specifieke casuïstiek en ervaringen naar nieuwe contexten.  

Keuzevak AE vmbo {alleen voor de lerarenopleiding Algemene Economie }  

Je breidt je economische kennis gericht op het vmbo uit en creëert een product 
voor de praktijkcontext die de leraar ondersteunt bij het laten leren van leerlingen 
of de leerling ondersteunt bij het leren.  
Keuzevak BE mbo {alleen voor de lerarenopleiding Bedrijfseconomie }  

Je breidt je economische kennis gericht op het mbo uit en creëert een product 
voor de praktijkcontext welke de docent ondersteunt bij het laten leren van 
studenten of de student ondersteunt bij het leren. Daarbij vervult het afnemend 
werkveld van de mbo-opleiding een rol of als leverancier of als toekomstige 
werkgever. 

Management  

Je kunt bedrijfsadministratie en bedrijfseconomische informatie analyseren. Je 
kunt op grond van je analyse strategische keuzes maken, waarbij je iedere keuze 
onderbouwd met theorie. 

Monetaire economie  

Je kunt aangeven hoe de geldhoeveelheid, de rentevoet, wisselkoers, inflatie, 
productie en werkgelegenheid beïnvloedt en in welke mate het monetaire beleid 
het gewenste verloop van deze variabelen uit de monetaire en reële sfeer van de 
economie kan realiseren. 

Recht  

Je past je theoretische bagage van publiek- en privaatrecht en verzekeringen toe 
in (beroeps)producten en generaliseert specifieke casuïstiek en ervaringen naar 
nieuwe contexten. 

Verdieping Algemene Economie  

Je demonstreert dat je economisch redeneert, redeneringen op hun economische 
juistheid beoordeelt en theoretische begrippen, (wiskundige) modellen en andere 
kenniselementen uit de landelijke kennisbasis verbindt aan (actuele) economische 
vraagstukken. 

Pedagogiek Pedagogisch klimaat in klas en groep 

Leerlingbegeleiding 

School en maatschappij 

Keuze Afhankelijk van de keuze van de student. In algemene termen kan gezegd worden 
dat de leeruitkomst in ieder geval is dat de student zich qua kennis en/of 
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vaardigheden op (minimaal) hbo-niveau verbreedt en/of verdiept voor de 
specifieke lerarenopleiding die hij volgt.  

Vakdidactiek leraar 
economie 
 
 

(Vak) didactische bekwaamheid 

Je ontwerpt op systematische wijze onderwijsactiviteiten voor het gehele 
tweedegraadsgebied op basis van relevante, actuele (vak)didactische kennis: 
gericht op zowel avo- als mbo- en vmbo-leerlingen, zowel docentgestuurde als 
leerlinggestuurde onderwijsactiviteiten, zowel voor mono- als multidisciplinaire 
settingen.  
Je draagt bij aan het aanleren van vaardigheden die leerlingen nodig hebben om 
te functioneren in de (toekomstige) maatschappij.  
Je voert (vak)didactisch verantwoorde onderwijsactiviteiten uit in een authentieke 
(deels begeleide) praktijkcontext, waarbij je het leren van de leerlingen, met hun 
verschillende talenten en achtergronden, faciliteert en stimuleert. Je zet daarvoor 
op verantwoorde wijze (digitale) leermiddelen en activerende werkvormen in en 
creëert een veilig en effectief werk- en leerklimaat. Je gebruikt verschillende 
soorten evaluatiemiddelen om het geleerde te toetsen en je gebruikt de 
toetsresultaten om het leren van de leerlingen te bevorderen. Je handelt vanuit 
een eerste, eigen visie op (vak)didactiek.  
Je evalueert je (vak)didactisch handelen op grond van eigen reflectie en 
ontvangen feedback van onder andere leerlingen en begeleiders. Je beschikt over 
een breed repertoire aan (vak)didactische kennis en kunde, inclusief digitale 
didactiek. 

Portfolio Digitale geletterdheid  

Je toont via je portfolio Digitale geletterdheid aan dat je ICT bewust inzet in je 
onderwijs:  
- door het ontwerpen van een online leerarrangement voor je vak  
- door het ontwerpen van een beroepsproduct met betrekking tot mediawijsheid, 
en  
- door het aantonen van je informatievaardigheid en het onderbouwen van je visie 
op de rol van ICT in jouw onderwijs als online professional. 

Landelijke Kennistoets (LKT) 

Je beheerst de landelijke kennisbasis economie op een dusdanig cognitief niveau, 
dat je de LKT met een voldoende resultaat kunt afsluiten.  

AFSTUDEERFASE 

Module Leeruitkomst 

Handelingsbekwaam 
leraar Algemene 
Economie /Leraar 
Bedrijfseconomie avo 
of bo 

Handelingsbekwaam leraar in jouw vakgebied in de door jou gekozen 
afstudeerrichting. 

Onderwijsprofessional 
leraar Algemene 
Economie /Leraar 
Bedrijfseconomie avo 
of bo 

Afstudeeronderzoek: didactisch ontwerp als leraar in jouw vakgebied in de door 
jou gekozen afstudeerrichting. 

Professioneel profiel als leraar in jouw vakgebied in de door jou gekozen 
afstudeerrichting. 

 
  
  
Bachelor leraar Geschiedenis 

  
PROPEDEUTISCHE FASE 

Module Leeruitkomst 

Oriëntatie op onderwijs 
en beroep 

Oriëntatie op je pedagogische handelen 

Oriëntatie op je didactisch handelen 

Oriëntatie op je rol van professional in het tweedegraads gebied 

Persoonlijke professionele ontwikkeling 

Basis vakgebied leraar 
geschiedenis 
 

Inhoudelijke en conceptuele historische kennis  

Je toont aan dat je oriëntatie-kennis bezit van de tien tijdvakken en de 
bijbehorende kenmerkende aspecten die het uitgangspunt zijn van het 
geschiedenisonderwijs in het voortgezet onderwijs.  

Historische vaardigheden  

Je beheerst de basis van de historische methodologie en je verricht eenvoudig 
historisch onderzoek, waarbij je laat zien dat je historisch redeneert. 

Onderzoekende houding  
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Je laat zien dat je over een onderzoekende houding beschikt bij het bestuderen 
van het verleden. 

HOOFDFASE 

Module Leeruitkomst 

Verdieping vakgebied 
leraar geschiedenis 

Inhoudelijke en conceptuele historische kennis  

Je toont aan dat je inhoudelijke en conceptuele kennis hebt van de historische 
tijdvakken, de specifieke historische invalshoeken (theoretische, politieke, 
culturele en sociaaleconomische geschiedenis) en staatsinrichting.  

Historische onderzoekvaardigheden  

Je kunt literatuur- en eenvoudig bronnenonderzoek uitvoeren, met gebruik van de 
bijbehorende historische methodologie en historisch redeneren. 

Onderzoekende houding  

Je laat zien dat je over een onderzoekende houding beschikt bij het bestuderen 
van het verleden. Je kunt de maatschappelijke betekenis en functie van dat 
verleden op waarde schatten, ook in relatie tot de actualiteit. 

Maken van beroepsproducten  

Je kunt beroepsproducten maken waarin je historische inhouden op creatieve 
wijze en op meerdere manieren vorm en betekenis weet te geven. Je maakt deze 
op meerdere manieren, dus én tekstueel én auditief én visueel, of in combinatie, 
toegankelijk voor derden 

Landelijke kennisbasis geschiedenis en staatsinrichting  

Je beheerst de kennisbasis geschiedenis en staatsinrichting voor de domeinen en 
op de cognitieve niveaus zoals die voor de LKT (landelijke kennistoets) 
vastgesteld zijn. 

Pedagogiek Pedagogisch klimaat in klas en groep 

Leerlingbegeleiding 

School en maatschappij 

Keuze Afhankelijk van de keuze van de student. In algemene termen kan gezegd worden 
dat de leeruitkomst in ieder geval is dat de student zich qua kennis en/of 
vaardigheden op (minimaal) hbo-niveau verbreedt en/of verdiept voor de 
specifieke lerarenopleiding die hij volgt.  

Vakdidactiek  
 
 

Vakdidactiek 

Je beschikt over een breed repertoire aan relevante en actuele vakdidactische 
kennis en kunde en je weet dit om te zetten in onderwijsactiviteiten voor het 
gehele tweedegraadsgebied: gericht op zowel avo- als mbo- en vmbo-leerlingen, 
zowel docentgestuurde als leerlinggestuurde onderwijsactiviteiten.  
 
Je voert vakdidactisch verantwoorde onderwijsactiviteiten uit in een authentieke 
(deels begeleide) praktijkcontext, waarbij je het leren van de leerlingen, met hun 
verschillende talenten en achtergronden, faciliteert en stimuleert. Je zet daarvoor 
op verantwoorde wijze (digitale) leermiddelen en activerende werkvormen in en 
creëert een veilig en effectief werk- en leerklimaat. Je handelt daarbij vanuit een 
eigen visie op schoolvak en vakdidactiek. Je evalueert je vakdidactisch handelen 
op grond van eigen reflectie en van ontvangen feedback van onder andere 
leerlingen en begeleiders.  
 
Je kunt beroepsproducten maken waarin je historische inhouden op vakdidactisch 
verantwoorde en creatieve wijze vorm en betekenis weet te geven.  
 
Je zet verschillende soorten evaluatiemiddelen in om het geleerde te toetsen en je 
gebruikt de toetsresultaten om het leren van de leerlingen te bevorderen. 

Portfolio Digitale geletterdheid  

Je toont via je portfolio Digitale geletterdheid aan dat je ICT bewust inzet in je 
onderwijs:  
- door het ontwerpen van een online leerarrangement voor je vak  
- door het ontwerpen van een beroepsproduct met betrekking tot mediawijsheid, 
en  
- door het aantonen van je informatievaardigheid en het onderbouwen van je visie 
op de rol van ICT in jouw onderwijs als online professional. 

AFSTUDEERFASE 

Module Leeruitkomst 

Handelingsbekwaam 
leraar Geschiedenis 

Handelingsbekwaam leraar in jouw vakgebied in de door jou gekozen 
afstudeerrichting. 
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avo of bo 

Onderwijsprofessional 
leraar Geschiedenis 
avo of bo 

Afstudeeronderzoek: didactisch ontwerp als leraar in jouw vakgebied in de door 
jou gekozen afstudeerrichting. 

Professioneel profiel als leraar in jouw vakgebied in de door jou gekozen 
afstudeerrichting. 

 
  
  
Bachelor leraar Maatschappijleer 

  
PROPEDEUTISCHE FASE 

Module Leeruitkomst 

Oriëntatie op onderwijs 
en beroep 

Oriëntatie op je pedagogische handelen 

Oriëntatie op je didactisch handelen 

Oriëntatie op je rol van professional in het tweedegraads gebied 

Persoonlijke professionele ontwikkeling 

Basis vakgebied leraar 
maatschappijleer 
 

Basiskennis Maatschappijleer A 

.Je demonstreert kennis te hebben van en inzicht te hebben in de begrippen, 
theorieën en visies van onderstaande kennisbasisdomeinen. 
 Je gebruikt deze kennis en inzicht om maatschappelijke vraagstukken te 
begrijpen die verband houden met de kennisbasisdomeinen:  
-sociaalwetenschappelijke basiskennis  
-politiek  
-criminaliteit  
-massamedia en -communicatie  
-arbeid en verzorgingsstaat  
-cultuur en socialisatie  

HOOFDFASE 

Module Leeruitkomst 

Verdieping vakgebied 
leraar maatschappijleer 

Basiskennis Maatschappijleer B  

Je demonstreert kennis te hebben van en inzicht te hebben in de begrippen, 
theorieën en visies van onderstaande kennisbasisdomeinen. Je gebruikt deze 
kennis en inzicht om maatschappelijke vraagstukken te begrijpen die verband 
houden met de kennisbasisdomeinen:  
-pluriforme samenlevingen  
-internationale betrekkingen  

Landelijke kennisbasis leraar maatschappijleer  

Je demonstreert alle elementen uit de landelijke kennisbasistoets leraar 
maatschappijleer te beheersen op het niveau van kennis, inzicht en toepassing. 

Vakverdieping  

Je demonstreert kennis te hebben van en inzicht te hebben in de begrippen, 
theorieën en visies van:  
-politiek, rechtsstaat en democratisch burgerschap  
-arbeid en verzorgingsstaat  
-criminaliteit en veiligheid  
-media en samenleving 

Vakverbreding  

Je demonstreert kennis te hebben van en inzicht te hebben in de begrippen, 
theorieën en visies van twee van de volgende vier keuzethema’s:  
-filosofie  
-levensbeschouwing  
-macro-economie  
-sociale psychologie 

Pedagogiek Pedagogisch klimaat in klas en groep 

Leerlingbegeleiding 

School en maatschappij 

Keuze Afhankelijk van de keuze van de student. In algemene termen kan gezegd worden 
dat de leeruitkomst in ieder geval is dat de student zich qua kennis en/of 
vaardigheden op (minimaal) hbo-niveau verbreedt en/of verdiept voor de 
specifieke lerarenopleiding die hij volgt.  
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Vakdidactiek  
 
 

Vakdidactische bekwaamheid 

Je beschikt over een breed repertoire aan (vak)didactische kennis en kunde, 
inclusief digitale didactiek.  
 
Je ontwerpt op systematische wijze onderwijsactiviteiten voor het gehele 
tweedegraadsgebied op basis van relevante, actuele (vak)didactische kennis: 
gericht op zowel avo- als mbo- en vmbo-leerlingen, zowel docentgestuurde als 
leerlinggestuurde onderwijsactiviteiten, zowel voor mono- als multidisciplinaire 
settingen. Je draagt bij aan het aanleren van vaardigheden die leerlingen nodig 
hebben om te functioneren in de (toekomstige) maatschappij.  
 
Je voert (vak)didactisch verantwoorde onderwijsactiviteiten uit binnen een 
authentieke (deels begeleide) praktijkcontext, waarbij je het leren van de 
leerlingen, met hun verschillende talenten en achtergronden, faciliteert en 
stimuleert. Je zet daarvoor op verantwoorde wijze (digitale) leermiddelen en 
activerende werkvormen in en creëert een veilig en effectief werk- en leerklimaat.  
 
Je gebruikt verschillende soorten evaluatiemiddelen om het geleerde te toetsen 
en gebruikt de toetsresultaten om het leren van de leerlingen te bevorderen. Je 
handelt vanuit een eerste, eigen visie op (vak)didactiek. Je evalueert je 
(vak)didactisch handelen op grond van eigen reflectie en ontvangen feedback van 
onder andere leerlingen en begeleiders. 

Portfolio Digitale geletterdheid  

Je toont via je portfolio Digitale geletterdheid aan dat je ICT bewust inzet in je 
onderwijs:  
- door het ontwerpen van een online leerarrangement voor je vak  
- door het ontwerpen van een beroepsproduct met betrekking tot mediawijsheid, 
en  
- door het aantonen van je informatievaardigheid en het onderbouwen van je visie 
op de rol van ICT in jouw onderwijs als online professional. 

AFSTUDEERFASE 

Module Leeruitkomst 

Handelingsbekwaam 
leraar Maatschappijleer 
avo of bo 

Handelingsbekwaam leraar in jouw vakgebied in de door jou gekozen 
afstudeerrichting 

Onderwijsprofessional 
leraar Maatschappijleer 
avo of bo 

Afstudeeronderzoek: didactisch ontwerp als leraar in jouw vakgebied in de door 
jou gekozen afstudeerrichting 

Professioneel profiel als leraar in jouw vakgebied in de door jou gekozen 
afstudeerrichting 

 
  

Bachelor leraar gezondheidszorg en welzijn 

  
PROPEDEUTISCHE FASE 

Module Leeruitkomst 

Oriëntatie op onderwijs 
en beroep 

Oriëntatie op je pedagogische handelen 

Oriëntatie op je didactisch handelen 

Oriëntatie op je rol van professional in het tweedegraads gebied 

Persoonlijke professionele ontwikkeling 

Basis vakgebied leraar 
gezondheidszorg en 
welzijn 
 

Doelgroepen  

Je toont aan inzicht te hebben in de ontwikkeling van de mens van prenataal t/m 
overlijden en verbindt de theorie met praktijk. (3.1)  

Organisatie van de gezondheidszorg (basis)  
Je laat zien dat je de historie en de huidige situatie van de sector 
Gezondheidszorg en Welzijn kent. Je kunt hierin onderscheiden welke 
beroepsprofielen leiden naar de verschillende beroepenvelden in de sector. Je 
kunt de belangrijkste wet- en regelgeving toelichten en weet wat de invloed is van 
landelijk beleid op de ontwikkelingen in de regio (1.1 minus afleider 4/1.2/1.3 
nieuw KB). 

Gezondheid en ziekte  

Je toont aan inzicht te hebben in de basiskennis van anatomie, fysiologie & 
pathologie (4.1 & 4.3).  
Je demonstreert aan de hand van protocollen de handelingen m.b.t. basiszorg 
(ADL), EHBO en BLS en kan zijn handelen onderbouwen. (4.5 & 6.3). 
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Voeding  

In het kader van gezondheidsbevordering analyseer je voedingspatronen en kun 
je een gezond voedingsadvies opstellen waarbij rekening wordt gehouden met 
cultuur, religie en levensovertuiging. Je maakt hierbij verbinding tussen de theorie 
over voeding welke bestaat uit voedingsleer, gezonde voeding en gangbare 
voedingsadviezen en de kennis over specifieke doelgroepen (7.1, 7.2, 7.3). Je 
legt de theorie uit over levensmiddelenleer en levensmiddelen hygiëne- en 
voedselveiligheid, fermentatieprocessen en conserveringsprocessen, rekening 
houdend met de wet- en regelgeving op het gebied van levensmiddelen (7.4). 

Dienstverlenende vaardigheden  

Je past principes van veiligheid, hygiëne, ergonomie en duurzaamheid toe (6.2). 
Je demonstreert huishoudelijke handelingen in een klein huishouden volgens 
actuele richtlijnen en protocollen en onderbouwt je handelen (6.4)  
Je demonstreert veelvoorkomende vaardigheden op het gebied van uiterlijke 
verzorging volgens actuele richtlijnen en protocollen (6.5). 

HOOFDFASE 

Module Leeruitkomst 

Verdieping vakgebied 
leraar gezondheidszorg 
en welzijn 

Leefstijl en gezond gedrag  

Je toont aan inzicht te hebben in de verschillende invloeden die er zijn op 
gedrags- en besluitvormingsprocessen van jongeren met betrekking tot leefstijl. Je 
kent de sociale kaart met betrekking tot hulpverlening en kent ook de expertise-
instituten. Je ontwerpt een interventieprogramma op grond van de kennis en het 
inzicht van subdomein 5.1 (gezondheid en gedrag) en 5.3 (preventie en 
gezondheidsbevordering)  

Facilitaire dienstverlening en voeding  

Je toont aan dat je kennis hebt van het domein facilitaire dienstverlening (domein 
8 ) met de daarbij behorende diensten en je toont aan dat je de bijbehorende 
vaardigheden je eigen kunt maken. Je toont aan dat je kennis hebt binnen de 
sector zorg en welzijn van de verschillende organisatie- en 
managementstructuren. Je toont aan dat je kennis hebt van de keuzes die op 
strategisch en tactisch niveau worden gemaakt over het wel of niet uitbesteden 
van diensten (subdomein 1.5). Je onderbouwt en demonstreert de 
basistechnieken op het gebied van voedselbereiding. De student bereidt de 
gerechten volgens de regels van recepten en menuleer, waarbij rekening wordt 
gehouden met de hygiëne (HACCP) (6.6, 7.4). Je kan verbanden leggen tussen 
de voeding, gezondheid en ziekten, waarbij de student op basis van theorie, 
waaronder dieetleer, m.b.t. specifieke doelgroepen kan onderbouwen wat de 
aandachtspunten en risicofactoren, samenstelling en indicaties zijn bij de meest 
voorkomende diëten (7.2).  

Doelgroepen (verdieping)  

Je toont aan dat je inzicht hebt in specifieke doelgroepen in de sector zorg en 
welzijn, namelijk mensen met een verstandelijke, zintuiglijke of lichamelijke 
beperking, mensen met niet-aangeboren hersenletsel, ouderen met dementie, 
mensen met psychische problemen of psychiatrische stoornissen (kenmerken, 
beperkingen in functioneren, ondersteuningsbehoefte alle levensgebieden). Je 
demonstreert dat je activiteiten kunt organiseren voor specifieke doelgroepen in 
de sector zorg en welzijn (3.2, 6.7).  

Beroepscommunicatie en -houding  

Je kunt verwoorden/verbeelden waarin een professionele beroepshouding van 
professionals in de sector GW in relatie tot cliënt, cliëntennetwerk, collega’s en het 
beroepsnetwerk tot uitdrukking komt. Je laat dit zien door het tonen van een 
aantal kenmerkende situaties in diverse contexten. In de parallel hiermee kun je je 
eigen beroepshouding als docent verwoorden en je hebt hierbij oog voor je interne 
raster van waarden en normen en socialisatie (subdomein 2.1). Je kunt in diverse 
contexten verschillende gespreksmodellen, die in de gezondheidszorg en welzijn 
van belang zijn, laten zien en evalueren. Je kunt hierbij denken aan een 
adviesgesprek, een slecht nieuwsgesprek etc. (subdomein 2.2) Je toont en 
onderbouwt planmatige en doelgerichte interventies in de communicatie in 
verschillende contexten (subdomein 2.2). Je herkent ethische dilemma’s in de 
praktijk en je kunt deze onderscheiden van andere dilemma’s. Je bent in staat om 
een moreel dilemma volgens een stappenplan uit te werken. Hierbij kun je de 
consequenties vanuit de diverse ethische stromingen weergeven (subdomein 
2.3).  
 

Organisatie GW (verdieping)  
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Je analyseert actuele knelpunten in de sector Gezondheidszorg en Welzijn. In de 
analyse heb je oog voor de invloed van maatschappelijke ontwikkelingen en ben 
je in staat sociologische concepten te identificeren, onderscheiden en toe te 
lichten (1.1, 1.4 ). Je illustreert aan de hand van voorbeelden de inzet van 
zorgtechnologie en legt uit waarom dit passend is (6.8). Je legt uit wat 
ondernemerschap in de sector G&W inhoudt en welke kennis en vaardigheden 
nodig zijn (1.5). 

Landelijke kennisbasis leraar gezondheidszorg en welzijn  

Je beheerst de kennisbasis GW voor de domeinen en op de cognitieve niveaus 
zoals die in de op het moment van toetsing geldende toetsmatrijs voor de LKT 
(landelijke kennis toets) vastgesteld zijn 

Pedagogiek Pedagogisch klimaat in klas en groep 

Leerlingbegeleiding 

School en maatschappij 

Keuze Afhankelijk van de keuze van de student. In algemene termen kan gezegd worden 
dat de leeruitkomst in ieder geval is dat de student zich qua kennis en/of 
vaardigheden op (minimaal) hbo-niveau verbreedt en/of verdiept voor de 
specifieke lerarenopleiding die hij volgt.  

Vakdidactiek  
 
 

Vakdidactische kennis en vaardigheid 

Je toont aan dat je de specifieke vakinhoud van GW, generieke didactiek en 
pedagogiek geïntegreerd kunt toepassen in de verschillende onderwijscontexten 
(PO/VMBO/MBO). Je toont aan dat je ten aanzien van de gemaakte keuzes 
didactisch kunt redeneren. Je toont aan dat je leerlingen/studenten kunt 
begeleiden bij LOB. Je toont aan dat je een visie op onderwijs en visie op het vak 
GW hebt ontwikkeld. 

Portfolio Digitale geletterdheid  

Je toont via je portfolio Digitale geletterdheid aan dat je ICT bewust inzet in je 
onderwijs:  
- door het ontwerpen van een online leerarrangement voor je vak  
- door het ontwerpen van een beroepsproduct met betrekking tot mediawijsheid, 
en  
- door het aantonen van je informatievaardigheid en het onderbouwen van je visie 
op de rol van ICT in jouw onderwijs als online professional. 

AFSTUDEERFASE 

Module Leeruitkomst 

Handelingsbekwaam 
leraar gezondheidszorg 
en welzijn avo of bo 

Handelingsbekwaam leraar in jouw vakgebied in de door jou gekozen 
afstudeerrichting. 

Onderwijsprofessional 
leraar gezondheidszorg 
en welzijn avo of bo 

Afstudeeronderzoek: didactisch ontwerp als leraar in jouw vakgebied in de door 
jou gekozen afstudeerrichting 

Professioneel profiel als leraar in jouw vakgebied in de door jou gekozen 
afstudeerrichting 

 
  
  
Bachelor leraar omgangskunde 

  
PROPEDEUTISCHE FASE 

Module Leeruitkomst 

Oriëntatie op onderwijs 
en beroep 

Oriëntatie op je pedagogische handelen 

Oriëntatie op je didactisch handelen 

Oriëntatie op je rol van professional in het tweedegraads gebied 

Persoonlijke professionele ontwikkeling 

Basis vakgebied leraar 
omgangskunde 
 

Communicatie  

Je toont jouw kennis en inzicht aan over de domeincommunicatie. Tevens pas je 
een basishouding en basisvaardigheden voor effectieve communicatie toe en 
reflecteert hierop.  

Socialisatie  

Je brengt op grond van kennis van ontwikkelingspsychologie, pedagogiek en 
socialisatieprocessen je eigen socialisatie en de invloed daarvan op je 
toekomstige beroep in kaart. Tevens toon je aan kennis te hebben van de wijze 
waarop de ontwikkeling per ontwikkelingsfase gestimuleerd kan worden. 

Organisatiekunde  

Je toont basiskennis op het gebied van organisatiekunde en legt belangrijke 
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kenmerken van organisaties uit. Je toont inzicht in werving, selectie en 
opleidingsbeleid van erkende leerwerkbedrijven. Je maakt onderscheid tussen 
verschillende leiderschapsstijlen en legt uit welke effecten deze hebben. Je 
analyseert het besluitvormingsproces binnen een team en geeft advies voor 
verbetering. 

Specifieke behoeften  

Je toont jouw kennis en inzicht aan voor het domein specifieke behoeften. Je 
onderscheidt specifieke behoeften en je toont een basishouding aan waaruit blijkt 
dat je vanuit respect, empathie, integriteit en verantwoordelijkheid kunt handelen. 

Coaching en reflectie  

Door middel van reflectie toon je zicht op je eigen kwaliteiten, mogelijkheden en 
drijfveren met betrekking tot je professionele ontwikkeling in jouw loopbaan. Je 
onderscheidt verschillende begeleidingsvormen en participeert zelf in intervisie, 
waar je reflecteert op betekenisvolle ervaringen op basis van persoonlijke 
leerdoelen. 

Burgerschap  

Je toont jouw kennis en inzicht aan voor de vier subdomeinen van burgerschap. 
Tevens toon je inzicht in het proces met betrekking tot kritische denkvaardigheden 
en ontwikkel je zelf een kritische denkhouding. 

HOOFDFASE 

Module Leeruitkomst 

Verdieping vakgebied 
leraar omgangskunde 

Communicatie  

Je zet effectief je communicatieve vaardigheden in in authentieke 
beroepssituaties en je analyseert het effect van jouw communicatie bij jezelf en bij 
de ander.  

Doelgroepen en begeleiding  

Je zet leer - en begeleidingsstrategieën en interventies in, gebaseerd op kennis 
van de ontwikkelingspsychologie, ethiek en de specifieke behoeftes van de 
diverse doelgroepen in de sectoren van het (v)mbo.  

Coaching en reflectie  

Je verwerft kennis, vaardigheden en attitudes om in de beroepscontext leerlingen 
te coachen en om te functioneren als studieloopbaanbegeleider van (v)mbo-
leerlingen. 

Landelijke kennisbasis leraar omgangskunde  

Je beheerst de basiskennis omgangskunde voor de domeinen en op de 
cognitieve niveaus zoals die in de op het moment van toetsing geldende 
toetsmatrijs voor de LKT (landelijke kennis toets) vastgesteld zijn.  

Begeleiden van groepsdynamiek  

Je beheerst de kennis en vaardigheden voor het domein van groepsdynamica. In 
de authentieke beroepscontext breng je de socialisatie van jouw leerlingen in 
kaart en begeleid je diverse complexe situaties in een groep. Tevens ontwikkel je 
vaardigheden, die je inzet om jouw mbo-cursisten voor te bereiden op werken in 
een organisatie. Je analyseert met een aantal concepten uit de 
organisatieverandering (domein 9) je eigen organisatie en voert interventies uit.  

Burgerschap  

Binnen de authentieke beroepscontext begeleid je leerlingen bij het reflecteren op 
de vier domeinen van burgerschap. Je leert jouw leerlingen nadenken over 
zichzelf in de wereld en leert hen zichzelf in te leven in de leefwereld van anderen. 

Pedagogiek Pedagogisch klimaat in klas en groep 

Leerlingbegeleiding 

School en maatschappij 

Keuze Afhankelijk van de keuze van de student. In algemene termen kan gezegd worden 
dat de leeruitkomst in ieder geval is dat de student zich qua kennis en/of 
vaardigheden op (minimaal) hbo-niveau verbreedt en/of verdiept voor de 
specifieke lerarenopleiding die hij volgt.  

Vakdidactiek  
 
 

Didactiek Persoonlijke ontwikkeling  

Je zet je pedagogische en didactische kennis en vaardigheden in bij het 
ontwerpen, uitvoeren en evalueren van onderwijs waarin je de persoonlijke 
ontwikkeling van de leerling ondersteunt en begeleidt.  
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Didactiek Beroepsoriëntatie en beroepsopleiding  

Je zet je didactische en pedagogische kennis en vaardigheden in bij het 
ontwerpen, uitvoeren en evalueren van onderwijs om de leerling te begeleiden in 
de opleiding tot beroepsbeoefenaar en dus bij het ontwikkelen van 
beroepsvaardigheden en beroepskennis. 

Didactiek Beroepshouding  

Je zet je didactische en pedagogische kennis en vaardigheden in bij het 
ontwerpen, uitvoeren en evalueren van onderwijs om de leerling te begeleiden bij 
het ontwikkelen van passende professionele beroepshouding.  

Portfolio Digitale geletterdheid  

Je toont via je portfolio Digitale geletterdheid aan dat je ICT bewust inzet in je 
onderwijs:  
- door het ontwerpen van een online leerarrangement voor je vak  
- door het ontwerpen van een beroepsproduct met betrekking tot mediawijsheid, 
en  
- door het aantonen van je informatievaardigheid en het onderbouwen van je visie 
op de rol van ICT in jouw onderwijs als online professional. 

AFSTUDEERFASE 

Module Leeruitkomst 

Handelingsbekwaam 
leraar omgangskunde 
avo of bo 

Handelingsbekwaam leraar in jouw vakgebied in de door jou gekozen 
afstudeerrichting. 

Onderwijsprofessional 
leraar omgangskunde 
avo of bo 

Afstudeeronderzoek: didactisch ontwerp als leraar in jouw vakgebied in de door 
jou gekozen afstudeerrichting. 

Professioneel profiel als leraar in jouw vakgebied in de door jou gekozen 
afstudeerrichting. 

 
  

   



80/83 © NQA - BOB Flexibele deeltijdopleidingen B opleidingen tot leraar vo van de tweede graad NHL Stenden 

 

2. Bezoekprogramma  

 

Maandag 10 februari 2020 

Tijd  Onderwerp  Deelnemers  

09.30 Ontvangst panel bij receptie  

09.30- 10.00  Ontvangst van het panel Academiedirecteur 

Projectleider FO 

Adviseur FO 

Onderwijsconsultant  

10.00-10.15 Welkom en introductie Academiedirecteur 

Projectleider FO 

Adviseur FO 

Onderwijsconsultant 

Modulebeheerders en 

teamleiders 

10.15-11.30 Bestudering documenten en dossiers Panel  

11.30-12.30 

 

Presentatie generieke modules door docenten, 

studenten en werkveldvertegenwoordigers 

Modulebeheerders 

Studenten 

Schoolopleider GOS 

12.30 -13.15  Lunchpauze (en paneloverleg) Panel  

13.15-13.45 Rondleiding  Academiedirecteur 

Onderwijsconsultant 

13.45-14.30 Gesprek met ontwikkelaars – projectgroep FO  Projectleider FO 

Adviseur FO 

Onderwijsconsultant 

14.30-14.45 Korte tussenpauze (paneloverleg) Panel  

14.45-15.30 Gesprek met examencommissie Voorzitter en leden 

examencommissie  

15.30-15.45 Korte tussenpauze (paneloverleg) Panel  

15.45-16.30 Gesprek academiedirecteur, teamleiders en 

vertegenwoordiger werkveldadviesraad  

Academiedirecteur 

Teamleiders 

Vertegenwoordiger 

werkveldadviesraad 

16.30-17.30 Overlegtijd panel Panel 
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Dinsdag 11 februari 2020 

Tijd  Onderwerp  Deelnemers  

08.30 Ontvangst panel en vakreferenten bij receptie   

08.30- 9.00 Ontvangst van het panel en vakreferenten   

9.00-9.45 Welkom en introductie  

9.45-10.30 Bestudering documenten en dossiers 

Incl. inzage in elektronische leeromgeving (15 

min.) 

Panel  

10.30-12.30 

 

Presentaties per deelcluster door docenten, 

studenten en werkveldvertegenwoordigers 

Interactieve sessie: voorbeelden van uitvoering 

FO in betreffende deelcluster 

 

12.30 -13.15  Lunchpauze (en paneloverleg) Panel  

13.15-13.45 Gesprek studenten (per deelcluster) Studenten  

13.45-14.15 Gesprek studenten met studiecoaches  Studenten  

studiecoaches 

14.15-14.30 Korte tussenpauze (paneloverleg) Panel  

14.30-15.00 Paneloverleg deelcluster Panel  

15.00-15.30 Gezamenlijk paneloverleg kernpanel en 

vakreferenten 

Panel  

15.30-16.00 Pending issues, gesprek management  Academiedirecteur 

Teamleiders  

…. 

16.00-16.30 Terugkoppeling aan alle betrokkenen Panel 
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3. Bestudeerde documenten 

 

 

Digitaal meegestuurde documenten bij Zelfevaluatie 16 TLO FO NHL Stenden en (digitaal) ter 
inzage gelegd op 10 en 11 februari 2020 

 Activiteitenplan flexibel onderwijs 2015 - NHL Stenden 

 Flexgids 2018 - NHL Stenden 

 Startdocument project flexibele deeltijd TLO 2016 - Academie vo & mbo - TLO 

 Ontwerp flexibel deeltijdonderwijs educatie 2016 - Academie vo & mbo - TLO 

 Ontwikkeling afstudeerrichtingen TLO 2016 - Academie vo & mbo - TLO 

 Strategisch onderwijsbeleid 2019-2024 - NHL Stenden 

 DBE leerplan TLO 2019 - Academie vo & mbo - TLO 

 Beleidsdocument Samen opleiden 2019 - Academie vo & mbo - TLO 

 Verslagen opleidingscommissies (agendering flex) - Academie vo & mbo - TLO 

 Verslagen beroepenveldcommissie (agendering flex) - Academie vo & mbo - TLO 

 Visitatierapport van laatste visitatie - Academie vo & mbo - TLO 

 Bekwaamheidseisen en niveaubeschrijving TLO 2019-2020 - Academie vo & mbo - TLO 

 Studentenstatuut 2019-2020, OER en bijlagen - Academie vo & mbo - TLO 

 Informatieboekje bij welkomstbrief 2019-2020 - Academie vo & mbo - TLO 

 Instroomcijfers - Academie vo & mbo - TLO 

 Blackboard - Academie vo & mbo - TLO 

 Overzicht personeel 2019-2020 - Academie vo & mbo - TLO 

 Voorbeeld van onderwijsovereenkomst TLO 2019-2020 - Academie vo & mbo - TLO 

 Validering flexibele deeltijd lerarenopleidingen - Academie vo & mbo - TLO 

 Handreiking validering 2017 - NHL Stenden 

 Toetsbeleidsplan 2019-2020 Flexibele deeltijd TLO - Academie vo & mbo - TLO 

 Jaarverslag examencommissie - Academie vo & mbo - TLO 

 Voortgangsrapportage experiment leeruitkomsten 2019 - NHL Stenden 

 Verslag vinger aan de pols gesprek 2019 - NHL Stenden 

 Quality scan flexibel onderwijs 2019 - NHL Stenden 

 Afstudeerhandleidingen FO TLO 2018-2019 en 2019-2020 - Academie vo & mbo - TLO 

 Overzicht studenten met behaalde tussenproducten /eindwerken - Academie vo & mbo - TLO 

 Sets van vier eindwerken c.q. tussenproducten per lerarenopleiding (16) - Academie vo & mbo 

- TLO 
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Door het panel bestudeerde eind- en tussenwerken 

Deelcluster Opleiding Aantal sets 

eindwerken 

Aantal sets 

tussenwerken 

Alfa Duits  3 

 Engels  3 

 Frans  3 

 Fries  2 

 Nederlands 1 4 

    

Bèta Biologie 1  

 Natuurkunde  3 

 Scheikunde  2 

 Wiskunde 1 2 

    

Gamma 1 Aardrijkskunde  2 

 Algemene Economie  2 

 Bedrijfseconomie  1 

 Geschiedenis  2 

 Maatschappijleer 2  

    

Gamma 2 Gezondheidszorg & 

Welzijn 

2 1 

 Omgangskunde 2 1 

 

 

 

 

 


