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Voorwoord
Dit is het Opleidingsprofiel van de Lerarenopleiding Aardrijkskunde. In dit stuk beschrijven we hoe de
opleiding is opgezet, welke keuzes en afwegingen daaraan ten grondslag liggen. De functie van dit stuk is
dan ook de lezer te informeren en tegelijk te legitimeren hoe de opleiding zijn maatschappelijke opdracht
in de praktijk brengt.
In de achtereenvolgende hoofdstukken doen we dat als volgt:
`` In hoofdstuk 1 tonen we de visies van de Hogeschool Rotterdam, het Instituut voor
Lerarenopleidingen en de Lerarenopleiding Aardrijkskunde. Deze visies geven richting aan de inhoud
van onderwijs.
`` In hoofdstuk 2 is het beroepsprofiel aan de orde. In dit hoofdstuk kijken we naar de maatschappelijke
eisen die aan de Lerarenopleiding Aardrijkskunde gesteld worden. Het gaat dan om het beroep van
leraar en de landelijke kwalificaties die daarbij horen.
`` In hoofdstuk 3 laten we zien op welke wijze de maatschappelijke eisen in eindkwalificaties voor de
opleiding vertaald worden.
`` In hoofdstuk 4 tonen we vervolgens hoe deze eindkwalificaties feitelijk in het curriculum een plaats
krijgen.
`` In hoofdstuk 5 lichten we daarna toe hoe de praktische organisatie van dit curriculum gestalte krijgt.
`` In hoofdstuk 6 gaan we in de op toetsing en kwaliteitsborging daarvan.

Team Lerarenopleiding Aardrijkskunde
Juni 2015
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1.

Onderwijsvisie
In dit hoofdstuk beschrijven we vanuit welke visie het onderwijs van de Lerarenopleiding Aardrijkskunde
is opgebouwd. Achtereenvolgens gaan we op de volgende zaken in:
`` De onderwijsvisie van de Hogeschool Rotterdam;
`` De onderwijsvisie van het Instituut voor Lerarenopleidingen;
`` De onderwijsvisie van de Lerarenopleiding Aardrijkskunde

1.1.

Onderwijsvisie van Hogeschool Rotterdam

De missie en visie van de HR komen uit het Position paper van de Hogeschool Rotterdam (HR).1 Daarin staat:
Missie
“Het is onze taak om studenten in een uitstekende uitgangspositie te brengen voor een succesvolle loopbaan.
Vooral in een tijd waarin economische groei niet meer vanzelfsprekend is en veel professionele functies en
instituties in onrustig vaarwater verkeren. We doen dit door kwalitatief hoogwaardige opleidingen aan te
bieden. Iedere student met een diploma van Hogeschool Rotterdam kan trots zijn en mag zich verzekerd
voelen van een gedegen opleiding. Wij willen de kwalitatief beste hogeschool van de Randstad worden.
Dat is nodig voor alle studenten die zich bij ons inschrijven en dat is nodig voor de arbeidsmarkt. Nergens
anders in Nederland is de kloof tussen het opleidingsniveau van de beroepsbevolking en vraag naar
hoogopgeleiden zo groot als in Rotterdam. De waarde van onze afgestudeerden voor de beroepspraktijk
is een toetssteen voor de kwaliteit van onze opleidingen. We leiden op tot vakkundige, onderzoekende en
weerbare professionals. Eigenschappen die voor zowel het huidige als toekomstige werkveld van groot
belang zijn.”
Visie
“In essentie draait onderwijs om de interactie tussen de studenten en docent. Dat is de kern. In die interactie
groeit en bloeit kwaliteit, groeit passie voor het vak en vindt over en weer uitdaging plaats. Daarom staan bij
ons de opleidingen centraal. Zij vormen het hart van de hogeschool en het zijn daarom de docenten teams
die in de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Vanuit de identiteit van
de opleiding, definieert het docententeam in dialoog met het werkveld hoe het studenten voorbereidt op
de beroepspraktijk en op hun rol daarin als professional. De verschillende opleidingen hebben een eigen
identiteit, maar hanteren allemaal de volgende vijf doelstellingen voor het sturen op kwaliteit:
`` hoge waardering door experts;
`` hoge studenttevredenheid;
`` hoge medewerkerstevredenheid;
`` zoveel mogelijk op niveau afgestudeerde studenten;
`` goede aansluiting op de arbeidsmarkt.”
Deze streefdoelen zijn binnen Hogeschool Rotterdam bekend geworden als de Big 5.
Samengevat: uit de missie en visie van de HR kunnen we voor de opleiding Aardrijkskunde het volgende
afleiden:
`` Kwaliteit staat hoog in het vaandel, waarbij vooral het afnemend veld tevreden moet zijn over
afgestudeerden.
`` Er zijn vijf doelstellingen die een nadere uitwerking van die nagestreefde kwaliteit bieden, de
zogenaamde Big 5.
Een ander belangrijk uitgangspunt van de HR is het Rotterdamse Onderwijs Model.2 Dit model geeft in
hoofdlijnen aan welke soorten onderwijs de opleidingen van de HR moeten aanbieden, waardoor een
herkenbare, uniforme opbouw van het vierjarig curriculum ontstaat. Dit model onderscheidt soorten
onderwijs: kennisgestuurd, praktijkgestuurd en studentgestuurd. De toepassing van het ROM zorgt ervoor
dat opleidingen een theoretische fundering, verbinding met de beroepspraktijk en ruimte voor begeleiding
en aansluiting op individuele leerwensen toepassen. In hoofdstuk 4 beschrijven we het ROM uitvoeriger.
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1.2.

Onderwijsvisie en missie van het Instituut van Lerarenopleidingen

In onderstaande tekst staat de missie en visie van het Instituut voor Lerarenopleidingen (IvL).
Het IvL is een opleidingsinstituut in en voor de regio Rotterdam. In samenwerking met een steeds groter
aantal scholen leidt IvL nieuwe generaties leraren op voor het basis-, voortgezet- en beroepsonderwijs. De
missie van het IvL is een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een hoogwaardige kennismaatschappij,
die mede door diversiteit en interculturaliteit wordt gekenmerkt. Deze door ons opgeleide leraren (h)
erkennen de diversiteit aan talenten van kinderen, leerlingen en jongeren, en brengen hen doelgericht
verder in hun ontwikkeling. In een uitdagende leeromgeving leidt het instituut leraren op, die beschikken
over voldoende vakmanschap én meesterschap, die graag samenwerken in een team en die midden in
de maatschappij staan.
De richtinggevende begrippen zijn “vakmanschap” en “meesterschap”.3 Met vakmanschap wordt bedoeld
dat leraren over een vakinhoudelijke basis moeten beschikken van het vak waarin ze lesgeven. Bij deze
vakkennis behoort ook de vakdidactiek. Voor het onderdeel vakmanschap wordt door de Rotterdamse
Lerarenopleidingen aangesloten bij de landelijke kennisbases. Bij meesterschap gaat het om de
interpersoonlijke, pedagogische, didactische en organisatorische competenties van de leraar in relatie tot
de meer algemene beroepsvereisten. Het gaat dan om de gecombineerde kennis uit het vakmanschap
(vaak vakdidactiek) en de kennis van pedagogiek en onderwijskunde zoals die is vastgelegd in de landelijke
generieke kennisbasis voor het pedagogisch-didactisch terrein.
In het opleidingsaanbod zijn er varianten ontwikkeld voor specifieke behoeften of doelgroepen, zoals
het Opleiden in de School (OidS-traject), en de zij-instroom. Vrijwel alle opleidingen van het IvL worden in
voltijd - en deeltijd vorm aangeboden. Bovendien is er een kopopleiding en een certificeringsaanbod voor
het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift aanwezig binnen het IvL.
Het IvL heeft het streven om in de Rotterdamse regio een goede reputatie te verwerven als opleidingsinstituut
voor leren en onderwijzen. De combinatie van vakmanschap en meesterschap stelt de startbekwame leraar
in staat de vakkennis op een passende manier te vertalen in het onderwijs in een grootstedelijke context.
Daarnaast wil het IvL (aspirant)leraren op verschillende ontwikkelingsniveaus goede mogelijkheden bieden
voor een leven lang leren en de continue groei van hun competenties (post-initieel). Daarbij is het vertrekpunt
steeds het leerproces van kinderen, leerlingen en jongeren in de concrete onderwijspraktijk.
Het IvL geeft betekenisvol onderwijs op maat en zoekt continu naar verbondenheid met de studenten
en het werkveld. Praktijkgericht onderzoek is daarbij een belangrijk instrument. Met een onderzoekende
houding en het toepassen van onderzoeksvaardigheden kan het werkveld nader bestudeerd en gekend
worden, waardoor de docent ook een bijdrage kan leveren aan interventies ter verbetering daarvan.
Het Instituut voor Lerarenopleidingen (IvL) maakt deel uit van de HR. Het profiel van de hogeschool is
uiteraard leidend voor het instituut. De Hogeschool Rotterdam kiest expliciet voor een verbinding met stad
en regio. Deze keuze heeft de afgelopen jaren nader gestalte gekregen aan de hand van een drietal punten:
1. Keuze voor de regio Rotterdam, met daarbij de inzet om:
a. de opleidingen te richten op de diverse populaties studenten die kenmerkend is voor de stad en de
regio;
b. de opleidingen aan te laten sluiten op de vraag van de arbeidsmarkt in de regio;
c. de HR te verbinden met strategische partners en initiatieven met het oog op de verdere ontwikkeling
van de regio.
2. Keuze voor het Rotterdams Onderwijs Model (ROM), zie paragraaf 1.1
3. Keuze voor een aantal inhoudelijke speerpunten voor onderwijs en onderzoek om daarmee een bijdrage te
leveren aan innovatie, beroepsontwikkeling en de aanpak van weerbarstige maatschappelijke vraagstukken.
Daarbij ligt het accent op twee centres of expertise: Sustainable mainport innovation en Maatschappelijke
innovatie. Het IVL werkt binnen het Centrum of Expertise Maatschappelijk innovatie samen op projecten
over maatschappelijke innovatie, zoals bijvoorbeeld de Rotterdam Children’s Zone.
Het uitgangspunt voor al ons handelen is: teach as you preach. Dit is zichtbaar in de vier kernwaarden die
ons werk binnen het instituut inhoud en richting geven op verschillende niveaus:
1. studentgericht;
2. verbonden en betrokken;
3. innovatief - extern georiënteerd;
4. resultaat- en doelgericht.
Studenten komen bij ons om een prachtig beroep te leren. Hun persoonlijke en professionele ontwikkeling
staat voorop. Wij bieden hen hierbij optimale kansen en mogelijkheden. Dit vraagt om maatwerk waarbij
opleidingstrajecten op studenten worden afgestemd, vooral daar waar leren en werken elkaar kunnen
versterken (kernwaarde 1: studentgericht). Daarom komen wij met innovatieve oplossingen die zijn
toegesneden op veranderende eisen aan het beroep van leraar en het voortdurend in ontwikkeling zijnde
scholenveld.
3
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Deze actuele ontwikkelingen houden we nauwgezet in de gaten omdat we weten dat zij de basis vormen
voor de ontwikkeling van actuele en moderne curricula (kernwaarde 2: innovatief - extern georiënteerd). Dat
stelt bijzondere eisen aan de samenwerking van alle betrokkenen. Immers, leraar worden is een inspirerende
coproductie van studenten, opleidingsdocenten, ondersteunend personeel, management, en niet te vergeten
het werkveld (kernwaarde 3: verbonden en betrokken). Om deze bijzondere samenwerking te laten slagen
bieden we iedereen duidelijk richting zonder te veel inbreuk te doen op de professionele ruimte. Daarbij
werken we zo dat vooraf wordt bepaald welke concrete opbrengsten en resultaten wenselijk zijn om onze
doelen te bereiken. Door het zo te organiseren wordt het ook mogelijk op belangrijke momenten alle
betrokkenen rekenschap te vragen voor hun bijdrage (kernwaarde 4: resultaat en doelgericht).
In een uitdagende en flexibele leeromgeving leidt het instituut leraren op, die beschikken over voldoende
vakmanschap én meesterschap en die midden in de maatschappij staan. De combinatie van vakmanschap
en meesterschap stelt de startbekwame leraar in staat de vakkennis op een passende manier te vertalen
in het onderwijs in een grootstedelijke context. Het IvL geeft onderwijs op maat en zoekt continu naar
verbondenheid met de studenten en het werkveld. Praktijkgericht onderzoek is daarbij een belangrijk
instrument.

1.3.

Onderwijsvisie Aardrijkskunde

Het docententeam van de lerarenopleiding Aardrijkskunde ziet haar visie als een direct verlengde van
de instituutsvisie en wil leraren opleiden die een uitgebreide, diepgaande inhoudelijke, didactische en
pedagogische basis van het schoolvak aardrijkskunde en daaraan gerelateerde wetenschappen bezitten.
In deze visie is het doel van aardrijkskundeonderwijs de vorming van jonge mensen tot volwassenen, die in
hun houding naar de wereld om hen heen een balans weten te vinden tussen betrokkenheid en distantie.4
Het besef dient te ontstaan dat de planeet aarde een complex, zelfregulerend systeem is, waar de mens en
zijn politieke, sociale, economische en culturele systemen uit voortgekomen zijn en nog steeds, een integraal
onderdeel van voren. In die zin is het schoolvak aardrijkskunde de synthese die de Earth System Science
beoogt.5 De mens leeft in symbiose met het leven om hem heen, en door de bril van de Gaiatheorie zelfs in
symbiose met de planeet aarde zelf, een planeet die als levend super organisme beschouwd kan worden.
Aardrijkskundeonderwijs in deze zin is ambitieus. We leven immers in tijden van ecologische crisis.
Duurzaam handelen in de gangbare zin is niet langer voldoende om in harmonie te leven met de planeet
aarde. Cruciaal is uiteindelijk onze mindset. Het gaat daarbij niet om abstracte opvattingen, maar om
een emotionele relatie met de wereld om ons heen.6,7 Om een dergelijke relatie te laten groeien én
om de diepte van de complexiteit van de aarde te begrijpen, is het cruciaal de empirische en beleefde
werkelijkheid centraal te zetten in het onderwijs, vóór de theorieën en generalisaties die zo kenmerkend zijn
voor disciplines. Dit is niet eenvoudig in een context waarin de meeste contacturen binnen schoolmuren
plaatsvinden. De creativiteit die het vraagt is daarom het fundament van de vakdidactiek. Uiteindelijk
moeten studenten zelf het aardrijkskundeonderwijs creatief vorm kunnen geven.
Het docententeam beoogt dat studenten leren pendelen tussen concrete ervaring en abstractie (inductie en
deductie), tussen gevoel en verstand, en tussen geografie en aangrenzende disciplines. Geografisch besef8
is slechts een deel van wat het schoolvak aardrijkskunde beoogt. Het hogere doel is vorming, zoals onder
andere beschreven in de International Charter on Geographical Education,9 de Wet op de Beroepen in het
Onderwijs (BIO) en het Handboek Vakdidactiek Aardrijkskunde.10 Het is daarbij belangrijk dat studenten
nauwkeurig en sensitief leren observeren (waaronder geografisch kijken) en onzekerheden die inherent
zijn aan (wetenschappelijk) onderzoek cognitief op waarde kunnen schatten en emotioneel kunnen dragen.
Uiteindelijk onderscheidt de Hogeschool Rotterdam zich door zijn unieke band met de stad, een wereldstad,
getekend door een fascinerende en soms heftige geschiedenis. Studenten die studeren in zo’n stad mogen
trots zijn op deze grootstedelijke ervaring, oog en gevoel voor een multiculturele context ontwikkelen en een
progressief geloof in de kansen van de toekomst cultiveren. Zij staan als docent midden in de maatschappij
en hebben oog voor actuele vraagstukken en de eigen omgeving van hun leerlingen. Zij hebben hart voor
jongeren, en weten hen met bevlogenheid en liefde te inspireren bewuster naar de wereld en aarde om
hen heen te kijken.

4
5
6
7
8
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Het docententeam wil studenten leiden die kunnen opereren als startbekwaam aardrijkskunde docent,
mensen met visie en integriteit, die zich laten inspireren door leerlingen, collega’s, ouders, vakgenoten
en andere betrokkenen en bestand zijn tegen louter theoretische visies op onderwijs. Ze beschikken,
in lijn met de Dublin descriptoren, over voldoende kennis en inzicht, zijn in staat die toe te passen, zijn
genuanceerd en gevoelig in hun oordeel, kunnen adequaat communiceren in een variatie aan contexten
en beschikken over voldoende intrinsieke motivatie en leervaardigheden om semiautonoom en levenslang
onderzoekend te leren.
Het didactisch concept van de opleiding is gericht op ontwikkeling van de competenties die de
opleidingskwalificaties vormen. De opleiding verstaat onder competentieontwikkeling het stelselmatig
werken aan de bekwaamheid om in diverse situaties als leraar adequaat beroepsmatig te kunnen handelen.
Competentieontwikkeling wordt ondersteund door de kennis-, praktijk- en studentgestuurde leerlijnen van
het ROM. Daarbij worden de volgende didactische uitgangspunten gehanteerd:
`` Actief leren: het verwerven van competenties is een ontwikkelingsproces waarbij nieuwe ervaringen
worden gerelateerd aan eerder opgedane ervaringen, waarna bewuste keuzes worden gemaakt voor
het verdere verloop van de studie. Op deze manier construeert een student de eigen kennis. Dit is een
proces waarbij actief geleerd wordt. Studenten worden dan ook gestimuleerd actief en productief te
leren door het geleerde in nieuwe onbekende situaties weer creatief toe te passen
`` Samenwerkend leren: samenwerken staat in het leraarsberoep centraal. Onderwijs vraagt voortdurend om
overleg en afstemming en om het gezamenlijk ontwikkelen van producten. Studenten worden daarom
expliciet in leersituaties gebracht, bijvoorbeeld door middel van projecten waarin zij leren met en van
elkaar. Feedback kunnen geven en ontvangen speelt hierbij een belangrijke rol.
`` Toenemend zelfstandig leren: de beroepspraktijk kenmerkt zich door snelle veranderingen, zowel inhoudelijk
als wat betreft de visie op onderwijs. Dit maakt een leven lang leren noodzakelijk. Studenten worden
hierop voorbereid doordat zij in toenemende mate zelf de regie over hun leerproces leren voeren.
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2.

Beroepsprofiel van de opleiding
In dit hoofdstuk staat het beroepsprofiel centraal. We laten zien welke maatschappelijke randvoorwaarden
er gelden voor de Tweedegraads Lerarenopleidingen, waarbij we ook op de specifieke positie van het vak
Aardrijkskunde ingaan.

2.1.

Het beroep van leraar Aardrijkskunde

2.2.

Het werkveld

De vierjarige bacheloropleiding tot leraar Aardrijkskunde leidt startbekwame leraren op. Studenten
verwerven na het behalen van hun getuigschrift Leraar Aardrijkskunde de titel Bachelor of Education en
een tweedegraads lesbevoegdheid. De tweedegraads leraar is bevoegd om les te geven in de eerste
drie jaar van havo en vwo en alle leerjaren van het vmbo en mbo. Voor het vak Aardrijkskunde komt dat
in de praktijk neer op de bovenbouw vmbo en het mbo, omdat Aardrijkskunde niet in de onderbouw
van het vmbo, havo en vwo voorkomt.
De leraar is primair verantwoordelijk voor de inhoud van zijn lessen (vakinhoudelijk bekwaam), de manier
waarop zijn leerlingen die inhoud eigen maken (vakdidactisch bekwaam). Daarnaast is hij verantwoordelijk
voor een veilig – ondersteunend- en inspirerend leerklimaat (pedagogisch bekwaam). Hierbij kan pedagogiek
zowel als voorwaarde worden gezien om goed les te kunnen geven als doel op zich. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan het stimuleren van de morele ontwikkeling en burgerschapsvorming.
Verder is hij verantwoordelijk voor de samenstelling van een lesprogramma waarin hij vorm geeft aan wat
moet worden geleerd (kerndoelen, eindtermen en examenprogramma). Dit programma is toegesneden op
het niveau en de kenmerken van zijn leerlingen. Hij plant en organiseert zijn werk en evalueert zijn lessen
en onderwijsprogramma regelmatig.
De leraar werkt in een onderwijsorganisatie. Hij werkt samen met collega’s in wederzijdse consultatie.
Daarnaast onderhoudt hij contacten met ouders/ verzorgers en andere professionals die voor de leerling
belangrijk zijn.
Deze drie eisen zijn geworteld in de wettelijke competenties voor de leraar die tot stand gekomen zijn door
een combinatie van vier kernrollen (interpersoonlijk handelen, pedagogisch handelen, vak- en vakdidactisch
handelen en organisatorisch handelen) en vier contexten (werken met leerlingen, werken binnen een team,
werken met de omgeving en werken aan de eigen ontwikkeling). Deze competenties bepalen in hoofdlijnen
welke eisen aan het beroep van leraar zijn gesteld.
Vanaf het studiejaar 2015-2016 specialiseren studenten zich in een afstudeerrichting11, die ook vermeld
wordt op het diploma: avo dan wel vmbo/mbo. Met een tweedegraads bevoegdheid Aardrijkskunde kunnen
studenten nog wel in het hele tweedegraadsgebied lesgeven.

Het tweedegraads gebied van Aardrijkskunde omvat de onderbouw van havo en vwo en het gehele vmbo
en het mbo. Leraren Aardrijkskunde zijn daarnaast bevoegd om les te geven in het domein Mens en
Maatschappij.
Om de contacten met het werkveld een structureel karakter te geven, heeft het IvL een algemene/
overkoepelende beroepenveldcommissie die een aantal malen per studiejaar bijeenkomt om over
strategische, beleidsmatige en onderwijskundige zaken te praten met het MT. Daarnaast heeft elke opleiding
binnen het cluster een eigen werkveldcommissie die een- tot tweemaal per jaar bijeenkomt. In deze
werkveldcommissie zitten vertegenwoordigers van diverse scholen.
De vakgroep Aardrijkskunde heeft ook een eigen netwerk- en alumnibeleid. Via een linked-in groep ‘Docenten
en alumninetwerk Hogeschool Rotterdam’ en onze Facebook pagina van de opleiding wordt een netwerk
van studenten, docenten (vaak oud-studenten) en belangstellenden onderhouden. Dit netwerk nodigen
we elk jaar uit voor een alumnibijeenkomst die het karakter heeft van een studiedag. Op deze studiedagen
ondervragen wij de oud-studenten en andere docenten over hun (leer)ervaringen met de opleiding en hun
eventuele aanbevelingen en suggesties wat betreft het onderwijsprogramma.

2.3.

Ontwikkelingen in de beroepspraktijk

Vanaf het studiejaar 2013-2014 is op het vmbo het nieuwe examenprogramma gestart. In dit programma is
de regio weer terug van weggeweest. De afgelopen jaren waren thema’s de leidraad binnen de inhoudelijke
programma’s, maar op dit moment worden thema’s én regio’s weer belangrijk.
Inhoudelijk zijn er een aantal ontwikkelingen op de scholen waarneembaar met betrekking tot het
aardrijkskunde onderwijs. Het aantal scholen dat Mens en Maatschappij als vak aanbiedt is tegenwoordig
beperkt tot het vmbo-basis en kader. Op het vmbo theoretisch, Havo en VWO zijn er nog maar weinig
scholen over die het vak Mens en Maatschappij aanbieden.
11
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ICT in het onderwijs. Het inzetten van diverse ICT-toepassingen lijkt een verrijking te zijn voor het moderne
onderwijs. Steeds meer methodes stappen over op een ICT-gerichte aanpak, en een groeiend aantal scholen
baseren hun hele onderwijs op het gebruik van laptop en iPad. De vakgroep houdt deze ontwikkelingen
nauwlettend in de gaten en brengt deze onder de aandacht in de (vak)didactische leerlijn. Zo bieden we
in het generieke deel van het curriculum ‘docentvaardigheden ICT’ en ‘ICT en mediagebruik in de school’
aan. Daarnaast verzorgen we het vak ‘Aardrijkskunde, ICT en GIS’. Binnen deze module gaan de studenten
aan de slag met allerlei geografische ICT-toepassingen die gebruikt kunnen worden binnen het onderwijs.
Zo maken studenten met behulp van een GIS-programma hun eigen digitale kaart en ontwerpen een les
rondom ICT-toepassingen. Tijdens de excursie Texel mogen studenten die dat willen hun eigen gemaakte
kaarten digitaal bewerken en inleveren. Bij inspirerend lesgeven gebruiken we toepassingen als ‘flipping
the classroom’, Kaloot en Nearpod.
Meer nadruk op pedagogische kwaliteit. In allerlei contexten, maar zeker binnen het beroepsonderwijs, wordt
steeds meer aandacht besteed aan de leraar als pedagoog. Er lijkt een hernieuwde aandacht voor de
pedagogische kwaliteit van de docent waarbij verantwoordelijkheid, vertrouwen en verbinding kernwoorden
zijn.
Onderwijsontwikkeling van onderaf. Er lijkt een beweging op gang te komen, waarbij het gesprek over onderwijs
op verschillende plekken gevoerd wordt. Onderwijs wordt meer ontwikkeld ‘van onderaf’. Te denken valt
aan Leraren met Lef, de Balie Leert en verschillende Meetup’s.
Steeds meer scholen hechten belang aan praktijkonderzoek dat uitgevoerd is door collega’s op de eigen
school. Zo ontstaat de gelegenheid bestaande praktijken op een systematische wijze te benaderen en
te verbeteren. Er zijn inmiddels enkele Academische Opleidingsscholen die veel investeren in het doen
van praktijkonderzoek in de eigen schoolcontext. Hoewel niet alle scholen even intensief met eigen
praktijkonderzoek bezig zijn, wordt toch meer en meer een onderzoekende houding van de leraar verwacht.
Binnen het curriculum is sinds enkele jaren ruimte gemaakt voor een onderzoekslijn. Deze is nog sterk in
ontwikkeling, met name de afstemming tussen diverse ‘onderzoeks’-onderdelen vergt aandacht.
Passend onderwijs. Vanaf schooljaar 2014-2015 is de invoering van passend onderwijs een feit. Het
uitgangspunt is dat iedere leerling een plek krijgt op een school die past bij hun onderwijsbehoeften en
ontwikkelingsmogelijkheden. Scholen hebben een zorgplicht en moeten in ieder geval basisondersteuning
bieden.12 De nadruk ligt op inclusief onderwijs, waarbij aandacht is voor het aanvaarden van verscheidenheid
en gelijkwaardigheid van alle leerlingen. Wij willen studenten kennis laten maken met de zorgstructuur en
de ontwikkelingen rondom passend onderwijs. Hoe kun je je onderwijs zo inrichten dat je aansluit bij de
mogelijkheden van alle leerlingen? Hoe breng je onderwijsbehoeften van leerlingen in kaart? Hoe geef je
onzekere en onstabiele jongeren de hulp die ze nodig hebben? Kortom, hoe verzorg je passend onderwijs?

2.4.

Het netwerk van de opleiding

De Lerarenopleiding Aardrijkskunde heeft structurele contacten met het KNAG (Koninklijk Nederlands
Aardrijkskundig Genootschap). De docenten nemen deel aan de jaarlijkse KNAG-conferentie. Namens het
KNAG organiseert de opleiding de examenbespreking VMBO voor docenten uit het werkveld. Een docent
is vaste columnist en publiceert regelmatig in het blad Geografie dat het KNAG uitbrengt.
De opleiding heeft intensieve contacten met het Museon, het Scheepvaartmuseum en de Universiteit
Utrecht waar we verschillende onderwijsactiviteiten uitvoeren of hebben uitgevoerd in samenwerking met
de betreffende instellingen.
De Lerarenopleiding Aardrijkskunde is betrokken bij het nascholingsaanbod voor docenten vo (ontwikkelen
en uitvoeren van cursussen) van het Expertisecentrum Aardrijkskunde en de Atlantische Commissie.
Binnenkort start de participatie met het project Water vanuit het expertise centrum.
Stichting Dynamische Aarde is recent opgericht door studenten en docenten van de opleiding met als
doel studenten financieel te ondersteunen bij veldwerk/onderzoek in het buitenland. In dit kader heeft de
stichting, in samenwerking met de Universiteit Utrecht, een aantal nascholingen en lezingen georganiseerd
op het gebied van onderzoekend leren voor docenten vo. Afgelopen jaar zijn de eerste studenten op
veldwerk gegaan (Spanje en Bosnië).
Door al deze activiteiten heeft de opleiding een groot netwerk van onderwijs geografische contacten.

12

8

www.rijksoverheid.nl (verkregen op 01-06-2015)

Opleidingsprofiel Lerarenopleiding Aardrijkskunde

9

Opleidingsprofiel Lerarenopleiding Aardrijkskunde

3.

Eindkwalificaties
De eindkwalificaties zijn alle kwalificaties die de tweedegraads leraar op het eind van de opleiding moet
bezitten. In dit hoofdstuk laten we zien welke kwalificaties dat voor de Lerarenopleiding Aardrijkskunde zijn.

3.1.

Landelijk profiel: de bekwaamheidseisen

3.2.

Competentieprofiel lerarenopleidingen HR

De bekwaamheidseisen voor de tweedegraads leraar zijn ontwikkeld door de Stichting Beroepskwaliteit
Leraren (SBL), in opdracht van de minister van OCW en in interactie met de beroepsgroep. Deze zijn in 2006
vastgelegd in de wet BIO (beroepen in het onderwijs). De bekwaamheidseisen gaan uit van 7 competenties
voor de leraar, die tot stand zijn gekomen door een combinatie van vier kernrollen (interpersoonlijk handelen,
pedagogisch handelen, vak- en vakdidactisch handelen en organisatorisch handelen) en vier contexten
(werken met leerlingen, werken binnen een team, werken met de omgeving en werken aan de eigen
ontwikkeling):
1. interpersoonlijk competent;
2. pedagogisch competent;
3. didactisch en vakinhoudelijk competent;
4. organisatorisch competent;
5. competent in samenwerken met collega’s;
6. competent in het samenwerken met de omgeving;
7. competent in reflectie en ontwikkeling.
De bekwaamheidseisen worden periodiek herijkt onder regie van de Onderwijscoöperatie, waarin de
verschillende beroepsgroepen vertegenwoordigd zijn.

De eindkwalificaties voor de bacheloropleiding Aardrijkskunde van het IvL bestaan uit:
`` de zeven competenties op niveau startbekwaam uit de wet BIO en
`` de vastgestelde kennis (BokS), omvattend:
`` de generieke kennisbasis Tweedegraads Lerarenopleidingen.13
`` Hieraan staat de kennis die voor alle tweedegraadsopleidingen identiek is en generieke inhouden
bevat voor de pedagogische en algemeen onderwijskundige opleiding van deze docenten.
`` de vakinhoudelijke en vakdidactische eisen. Diverse inhouden zijn daarbij van belang:
`` de landelijke kennisbases voor vak inhouden en vakdidactiek;14
`` het de kerndoelen Mens en Maatschappij voor de onderbouw van het VO en de geografische
uitwerking daarvan;
`` de exameneisen van het vmbo Aardrijkskunde;
`` de afspraken uit het Landelijk Vakgroep Overleg Aardrijkskunde;
`` onze visie op het vak
De opleiding gebruikt voor de niveauverantwoording een koppeling tussen de competenties en de Dublin
descriptoren (internationale niveau beschrijvingen van de bachelor).
In de Competentiegids (2006)15 zijn de competenties uitgewerkt in gedragsindicatoren op startbekwaamheids
niveau en zijn zes ontwikkelingsstadia onderscheiden om dit niveau te bereiken.
Sindsdien zijn er initiatieven geweest om de bruikbaarheid van de gedragsindicatoren voor het onderwijs en
de beoordeling te vergroten: terugbrengen van het aantal gedragsindicatoren per competentie en vertaling
van de ontwikkelingsstadia naar jaardoelen. Dit proces heeft geleid tot de formulering van indicatoren op
vier niveaus (één per studiejaar); indicatoren die dus niet alleen het startbekwaamheidsniveau, maar ook
de voorliggende niveaus in termen van toetsbaar gedrag weergeven16 (zie bijlage 2). Door hieraan toetsing
en assessments te relateren borgt de opleiding het beoogde beheersingsniveau per studiejaar).
De aandacht voor onderzoek is versterkt door de herijking en aanvulling van indicatoren verbonden aan
competentie 7 (onderzoekend vermogen via reflectie en ontwikkeling) en aan competentie 3 (vermogen de
eigen vakdidactische aanpak te innoveren). Bij wiskunde zijn twee aanvullingen gemaakt op de generieke
onderzoekslijn: in jaar 3 wordt een vakdidactisch onderzoek uitgevoerd, en er is wat meer aandacht voor
technische onderzoeksvaardigheden als kwalitatieve en kwantitatieve dataverzameling en statistiek. We
starten met het aanleren van de onderzoekscyclus in jaar 1 in het vak beschrijvende statistiek, in onze
minoren is beduidend meer aandacht voor onderzoeksvaardigheden.

13
14
15
16
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Competentiegids van de startbekwame leraar voor het tweedegraads gebied, 2e herziene versie, IvL, 2006
Competentiegids van de startbekwame leraar voor het tweedegraads gebied, 3e herziene versie IvL, 2015
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De Lero-brede profilering richt zich op:
`` de grote stad, omdat studenten moeten leren omgaan met de diversiteit in leerlingkenmerken in de
grootstedelijke context van Rotterdam, en
`` ict/digitale didactiek, gezien de belangrijke rol van ict in de samenleving en dus ook in de school. Dit
is zichtbaar in een aantal gedragsindicatoren bij de competenties 2, 3, 4 en 7 en in kennisaspecten
van de BoKS. De prestatie-indicatoren voor onderzoek zijn zichtbaar gemaakt bij competentie 7
(onderzoekend vermogen via reflectie en ontwikkeling) en bij competentie 3 (vermogen de eigen
vakdidactische aanpak te innoveren).
Deze competenties zijn voor het IvL nader uitgewerkt en geoperationaliseerd in een apart document,17
zie ook bijlage 2 het competentieprofiel. In algemene zin is het mogelijk de competenties te zien als een
uitwerking van het genoemde vakmanschap en meesterschap dat het IvL onderscheidt (zie paragraaf 1.2)
Bachelorniveau
De competenties hebben een herkenbare relatie met de Dublin-descriptoren. De descriptoren (toepassing
van) kennis en inzicht, oordeelsvorming en communicatie zijn zichtbaar in alle competenties. De descriptor
leervaardigheden is expliciet terug te vinden in competentie 7 (reflectie en ontwikkeling), maar is eveneens
- door de verbinding met onderzoek en met de ontwikkeling van de eigen competenties - van toepassing
op het gehele competentieprofiel. Dit is inzichtelijk gemaakt met behulp van een matrix (opgenomen in
de Competentiegids 2015 en in bijlage 3).
Aansluiting op internationale standaard
Binnen de Europese Unie hebben verschillende werkgroepen zich gebogen over de vraag of het mogelijk is
gemeenschappelijke competenties voor leraren te benoemen. Aangezien de verschillen tussen de lidstaten
groot zijn, kiest men ervoor deze competenties op een abstract niveau te beschrijven: 1. work with others,
2. work with knowledge, technology and information, 3. work with and in society. Dit wil zeggen dat de
leraar kennis heeft van de onderwijsontwikkelingen en in staat is de lerende te begeleiden, dat de leraar
over voldoende kennis beschikt en in staat is deze kennis actueel te houden, en dat hij in samenwerking
met de omgeving ertoe kan bijdragen dat begrip en respect voor anderen toeneemt. Deze drie Europese
kerncompetenties zijn alle terug te vinden in het Nederlandse competentieprofiel. De Association for Teacher
Education in Europe (ATEE) geeft in haar aanbevelingen voor het ontwikkelen van kwaliteitsindicatoren
aan niet alleen te focussen op kennis en vaardigheden, maar om ook persoonlijke kwaliteiten (respect,
empathie, zorg) en persoonlijke waarden op te nemen. Deze denkwijze is herkenbaar in het Nederlandse
competentieprofiel en de uitwerking daarvan door de lerarenopleidingen HR.
Validatie
De landelijke en wettelijk verplichte competenties zijn ook duidelijk verwerkt. Deze competenties zijn door de
wetgever gevalideerd als belangrijk voor het leraarschap. De voorbereidende organisaties (SBL, opgevolgd
door de Onderwijscoöperatie)18, die deze competenties hebben bedacht, worden geleid door een brede
reeks afgevaardigden uit het onderwijs. Daarmee blijkt dat deze competenties breed gevalideerd zijn.
De kennisbases zijn opgesteld door vertegenwoordigers van de lerarenopleidingen. In het geval
van Aardrijkskunde en de vakspecifieke kennisbases zijn daarbij, anders dan andere opleidingen, alle
tweedegraads opleidingen in het land betrokken. Deze kennisbases heeft dan ook een zeer breed draagvlak.
Aanvullende daarop komen alle lerarenopleiders Aardrijkskunde zeker eenmaal per jaar bijeen in het
LOOMM (zie paragraaf 3.1). Ook daar vindt afstemming van de curricula plaats.

3.3.

Body of Knowledge and Skills

In paragraaf 3.1 bleek dat de competenties een nadere operationalisering krijgen in kwalificaties, afkomstig
uit de diverse kennisbases en andere bronnen. Samen noemen we bases en bronnen de “BoKS”: Body of
Knowledge and Skills. In deze paragraaf geven we hierop een nadere toelichting.

3.3.1. BoKS 1: kwalificaties uit het vakconcept Aardrijkskunde

Aardrijkskunde verschilt van andere disciplines door de ruimtelijke benadering. Er is altijd sprake van
gebieden (place) en relaties daartussen (space) met veelal een interactie tussen menselijke en natuurlijke
factoren. Het is echter een misvatting dat Aardrijkskunde haar kracht alleen uit de ruimtelijke benadering
haalt. Eerder vormt die een platform om tot integratie van een breed spectrum aan kennis te komen. Zoals
in de opleidingsvisie beschreven, kan deze integratie de vorm van systeemdenken aannemen. De grote
complexiteit van dit soort geïntegreerde mens-natuur systemen impliceert dat Aardrijkskunde andere
disciplines nodig heeft om tot begrip te komen.

17
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Binnen de academische geografie wordt onderscheid gemaakt tussen de sociale en de fysische geografie.
Hoewel zij qua beschrijving van de planeet dicht bij elkaar liggen, zoeken zij voor het begrijpen van de
geobserveerde ruimtelijke patronen hun verklaring in verschillende wetenschappelijke tradities. De zo
waardevolle integratie van sociaal en fysisch geografische inzichten ligt daarom niet in die combinatie
van ouderwets beschrijven en oppervlakkig verklaren, maar in het besef en begrip van voortdurende
(oneindige), complexe interactie van menselijke en natuurlijke systemen. Het vraagt vooral de bereidheid
elkaars discoursen te begrijpen en begrijpelijk te maken.
Waar academische geografie vooral begrip wil verhogen, heeft aardrijkskundeonderwijs daarnaast een
belangrijke taak om jongeren te leren omgaan met dit begrip en de beperkingen ervan. Het gaat om
de cognitieve en emotionele ontwikkeling als mens, burger en professional. Met het oog op de hoge
complexiteit van zowel natuurlijke als menselijke systemen is het leren omgaan met onzekerheid en
complexe machtsstructuren van groot belang. Op dit vlak verkeert het schoolvak aardrijkskunde in transitie.
Het model van losse vakken geroosterd in een 50-minuten rooster begint geleidelijk te veranderen in een
meer projectmatige, geïntegreerde aanpak. Dit biedt voor aardrijkskunde grote kansen om zijn integratieve
kwaliteiten breder in te zetten. Het vakconcept heeft binnen het curriculum vooral een plaats in de cursussen
Denken over regio’s (jaar 1), Geologie (jaar 2), Global Change (jaar 3) en Future (of) Geography (jaar 4).

3.3.2. BoKS 2: kwalificaties uit de kennisbasis vakinhoud Aardrijkskunde

Vanaf 2009 bestaat er een landelijke kennisbasis voor het vak aardrijkskunde. Daarin staat de minimale
kennis waarover iedere tweedegraads leraar aardrijkskunde moet beschikken. Om in een beroepscontext de
doelstellingen van het aardrijkskundeonderwijs te realiseren dient de startbekwame docent te beschikken
over vakinhoudelijke en vakdidactische kennis en vaardigheden. De kennisbasis vormt het fundament
voor competentie 3, vakinhoudelijk en vakdidactisch competent De kennisbasis is als volgt opgebouwd:
1. natuurlijke systemen op en rond de aarde
2. milieugeografie
3. landschappen
4. ruimtelijke effecten van sociaal-economische systemen
5. ruimtelijke effecten van politieke en culturele systemen
6. geografische concepten
7. het geografische instrumentarium

3.3.3. BoKS 3: kwalificaties uit de kennisbasis vakdidactiek Aardrijkskunde

In de landelijke kennisbasis is naast de inhoud van het vak aardrijkskunde ook de kennisbasis vakdidaktiek
aardrijkskunde beschreven. In hoofdlijnen bevat deze kennisbasis de volgende onderdelen:
1. Nut en noodzaak van de geografie en het aardrijkskunde onderwijs
2. Geografisch denken
3. Schoolvak aardrijkskunde
4. Aardrijkskunde leren

3.3.4. BoKS 4: kwalificaties uit het schoolvak Aardrijkskunde

Aardrijkskunde in het VO is een verplicht vak in de onderbouw. De kerndoelen van de onderbouw zijn een
aantal algemeen beschreven doelen die per les methode anders worden uitgewerkt. In de vakdidactiekvakken
wordt uitgebreid aandacht besteed de verschillende lesmethoden.
In 2014 is het nieuwe eindexamen VMBO ingevoerd. De domeinen zijn:
`` Weer en klimaat
`` Bronnen van energie
`` Water
`` Arm en rijk
`` Bevolking en ruimte
`` Grenzen en identiteit
Deze inhouden hebben het afgelopen jaar een plekje gekregen in het curriculum.

3.3.5. BoKS 5: kwalificaties uit de generieke kennisbasis tweedegraads lerarenopleidingen

De laatste BoKS die hier nadere toelichting krijgt, is de generieke kennisbasis van de lerarenopleiding, die
uit negen domeinen bestaat.19 In de onderstaande tabel staat een overzicht van alle domeinen en sub
domeinen van deze kennisbasis.
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Tabel 1:

Overzicht inhoud generieke kennisbasis tweedegraads lerarenopleiding

1. Leren in diverse contexten
`` Het concept leren
`` Visies op leren
`` Cognitie, werking van de hersenen en leren
`` Leerlingkenmerken

6. Professionele docenten
`` Professionele ontwikkeling
`` Praktijkonderzoek
`` Onderwijsinnovatie en werken in teams
`` Onderwijsvisie en –ethiek

2. Didactiek en leren
`` Model didactische analyse
`` Leerdoelen en instructiemodellen
`` Vormgeving van leerprocessen
`` Selectie en ontwerp van leermiddelen
`` Begeleiden van leerprocessen
`` Toetsing en evaluatie

7. Onderwijs in Nederland
`` Nederlands onderwijsstelsel
`` Onderwijsconcepten
`` Schoolorganisatie, structuur en cultuur

3. Communicatie, interactie en groepsdynamica
`` Mentale modellen van communicatie
`` Gespreksvoering
`` Groepsdynamica
4. Ontwikkeling van de adolescent
`` Identiteitsontwikkeling
`` Morele ontwikkeling
`` Adolescent en seksualiteit

8. Pedagogische kwaliteit
`` Pedagogische driehoek
`` Doel, arrangement en voorwaarden
`` Pedagogisch leerplan en schools curriculum
`` Pedagogiek van het (V)MBO
9. Diversiteit en onderwijs
`` Onderwijskansen
`` Burgerschapsvorming
`` Omgaan met diversiteit
`` Culturen en levensbeschouwingen

5. Leerlingen met speciale behoeften
`` Leerlingbegeleiding in school
`` Passend onderwijs voor iedereen?
`` Leerproblemen
`` Gedrag- en werkhoudingsproblemen

Deze domeinen zijn goed terug te vinden in de vormgeving van de diverse generieke onderdelen. In
het eindkwalificatiedocument is hiervan een vertaling gemaakt naar leerdoelen per niveau, in de
cursushandleidingen is specifieker aangegeven welk domein wijze terugkomt in de cursus (zie bijlage 8.2)
Rondom ICT in het onderwijs is ook een kennisbasis20 geformuleerd. Deze kennisbasis is voor ons belangrijke
input van de verdere ontwikkeling van het ICT-onderwijs.
Tabel 2:

Overzicht inhoud ICT-kennisbasis tweedegraads lerarenopleiding

Thema’s ICT
1. Attitude
`` De lerende en innoverende professional
`` De flexibele en adaptieve professional
`` De reflecterende en onderzoekende professional
`` De samenwerkende professional
2. Digitale basisvaardigheden
`` Hardware
`` Software

20
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3. Digitale media- en informatiegeletterdheid
`` Informatievaardigheden
`` Kennismanagement
`` Mediawijsheid

4. Didactisch handelen
`` Het maken van didactische keuzes
`` ICT organiseren in de (digitale) leeromgeving
`` Arrangeren van digitaal leermateriaal
`` Kennisoverdracht
`` Kennisconstructie
`` Beoordelen van leerprestaties en evalueren van
onderwijs
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4.

Inrichting van het onderwijs

4.1.

Instroom en opleidingsvarianten

De Lerarenopleiding Aardrijkskunde kent de volgende opleidingsvarianten:
`` voltijd waaronder ook OidS (Opleiden in de School) valt;
`` deeltijd;
`` zij-instroom en kopopleiding
De voltijd en deeltijd kennen een identiek examenprogramma: de leerlijnen, studieonderdelen en
puntenverdeling zijn gelijk de toetsing ervan ook.
Een verschil met de voltijd is dat de tijd voor begeleid onderwijs beperkter is. De deeltijdopleiding
Aardrijkskunde (in lijn met de andere opleidingen in het Mens en Maatschappijcluster) bieden we in de
avond aan. Er zijn zo acht à tien lesuren beschikbaar. Toch is het mogelijk hetzelfde onderwijs aan te
bieden als in de voltijd:
`` In de deeltijd bieden we doorgaans de helft van de begeleide uren aan ten opzichte van de voltijd.
Docenten houden hier in hun cursusvoorbereiding rekening mee, en het tempo ligt in deeltijd hoger.
`` In de voltijd vindt geen begeleid onderwijs plaats op stagemomenten. Aangezien in deeltijd de
avonduren benut worden, kunnen stages en begeleid onderwijs hier wel gecombineerd worden.
`` Er zijn in deeltijd experimenten gaande met “flipping the classroom” en “blended learning”. Door het
digitaliseren van colleges, kunnen in deeltijd de lesuren beter benut worden.
In de deeltijd van de Lerarenopleiding Aardrijkskunde meer dan de helft van de studenten veel vrijstellingen.
Dit zijn studenten die al een Hbo-opleiding (vaak een lerarenopleiding) achter de rug hebben. In hun
examenprogramma/Osiris staan de vrijstellingen in de vorm van toegekende studiepunten. Hun programma
bestaat uit het halen van de resterende onderdelen. Dit doen zij door aan te sluiten bij de reguliere
studentgroepen. Maar op het moment dat daar een onderdeel voorkomt waarvoor een dergelijke student
vrijstelling heeft, sluit hij aan bij onderdelen uit/voor een andere groep. Zo kan deze categorie studenten
sneller de opleiding afronden.
Alle deeltijdstudenten krijgen bij de studiekeuzecheck meteen te maken met een intakeprocedure. Op
basis van bewijsmateriaal en documentatie vult een docent mogelijke vrijstellingen in. Dit beoordeelt de
Examencommissie en bij een akkoord worden de vrijstelling in Osiris toegekend.
De OidS-variant verschilt op een aantal punten van de “reguliere” voltijd:
`` Studenten die deze variant doen, krijgen een arbeidsovereenkomst op een school. Scholen die hier
aan meewerken, heten opleidingsscholen.
`` Studenten krijgen meer studiepunten voor de stage (29 punten meer dan voltijd/deeltijd) voor hun
activiteiten op deze school. Het idee is dat de studenten de eindkwalificaties meer in de praktijk leren
dan op de HR.
`` Studenten hoeven daarom ook een aantal begeleide studieonderdelen van de lerarenopleiding niet af
te ronden op de HR. Wel ronden zij specifieke opdrachten op de betreffende stageschool af, gericht
op dezelfde kwalificaties als de niet gevolgde, begeleide onderdelen.
Naast de voltijd en deeltijdvariant heeft de opleiding incidenteel ook instromers in de zij-instroom en
kopopleiding. In de afgelopen 6 jaar ging het om twee kopopleiders en drie zij-instromers. De kopopleiding
is een opleidingsvariant waarbij studenten al een relevante bachelor of master hebben afgerond in het
vakgebied en in één jaar docent kunnen worden. De zij-instroom is een opleidingsvariant waarbij studenten
een onderwijsgerelateerde bachelor of master hebben gehaald en een maattraject van 60 EC aangeboden
krijgen.
Dit hoofdstuk laat zien hoe de eindkwalificaties in de opzet van de curricula vorm krijgen. Daarbij gaan we
achtereenvolgens op het volgende in
`` Bij de inrichting van de curricula moeten alle opleidingen van de HR voldoen aan het zogenaamde
ROM-model. Dit lichten we toe in paragraaf 4.2.
`` In het vorige hoofdstuk toonden we welke kwalificaties in de Lerarenopleiding Aardrijkskunde
thuishoren. In paragraaf 4.3 laten we eerst in hoofdlijnen zien hoe deze kwalificaties in het curriculum
een plaats krijgen. Dat gebeurt door de curricula in examenprogramma’s met leerlijnen, elk met een
eigen functie, vorm te geven.
`` In de paragraaf (4.4) gaan we op elke leerlijn afzonderlijk en leggen uit hoe deze leerlijn praktisch
inhoud en vorm in de opleiding krijgt.
`` We besteden in paragraaf 4.4.10 apart aandacht aan de wijze waarop onderzoek in de opleiding
voorkomt.
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4.2.

Het Rotterdams Onderwijs Model (ROM)

Zoals in paragraaf 1.1 naar voren kwam, moeten de curricula van opleidingen van de HR worden aangeboden
volgens het Rotterdams Onderwijs Model, het ROM.21 Het ROM is grafisch uitgebeeld in figuur 1:
SCHEMATISCH OVERZICHT CURRICULUM ROTTERDAMS ONDERWIJSMODEL
90%
80%

50% ¬ Gestructureerd aanbod rond concepten en vaardigheden ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ 15%

70%
60%
50%

35% ¬ Projecten ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ Stage / Werk ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ Afstuderen ¬ ¬ ¬ ¬ 50%

40%
30%
20%
10%

10% ¬ Bijspijkeren ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ Keuze- en deﬁciëntieonderwijs ¬ ¬ ¬ ¬Minor ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ 30%
5% ¬Studieloopbaancoaching ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ 5%
1e jaar

figuur 1:

2e jaar

3e jaar

4e jaar

Het ROM

Volgens het ROM moeten opleidingen het onderwijs in drie soorten aanbieden: kennisgestuurd onderwijs
(rood), praktijkgestuurd onderwijs (blauw) en studentgestuurd onderwijs (geel en grijs):
`` In het kennisgestuurde onderwijs dienen zij verplichte eindkwalificaties aan te bieden op het
“theoretische niveau”. Studenten krijgen hier dus te maken met onderwijs waarin de kwalificaties
vooral in begeleide vorm, in colleges en het vast geprogrammeerde rooster aan de orde komt.
Centraal staat dus het aanleren van concepten.
`` In het praktijkgestuurde onderwijs worden eindkwalificaties in de praktijk getraind of geleerd. Dat
kan een gesimuleerde praktijk zijn (practica, onderzoek, projecten), maar ook de praktijk van het
beroepenveld buiten de HR. Stages vallen ook het praktijkgestuurde onderwijs.
`` In het studentgestuurde onderwijs krijgen alle studenten individuele begeleiding door
studieloopbaancoaches (SLC). Daarnaast kunnen ze kiezen uit een hogeschoolbreed aanbod
van keuzevakken en minorprogramma’s. Verder is van belang dat studenten hun studie- en
loopbaankeuze steeds zelfstandiger plannen, uitvoeren en bijstellen.
Gedurende de studiejaren neemt het kennisgestuurde onderwijs af en het studentgestuurde onderwijs
toe. Op deze wijze stimuleren opleidingen studenten in de loop der jaren tot meer zelfstandigheid.

4.3.

Het curriculum: examenprogramma’s en leerlijnen

In paragraaf 3.1 lieten we zien welke eindkwalificaties in de opleiding aan de orde behoren te komen. Het
IvL, en in het verlengde daarvan de Lerarenopleiding Aardrijkskunde, brengen deze kwalificaties onder in
het volledige curriculum, waarbij aan de ROM-eisen moet worden voldaan Het curriculum is zichtbaar in
examenprogramma’s. Een examenprogramma is de volledige lijst van alle studieonderdelen, met daaraan
gekoppeld het aantal studiepunten (EC), in totaal 240 EC die een bacheloropleiding bevat.
Het curriculum/examenprogramma wordt per opleiding gemaakt. Studenten van een opleiding kunnen
dit programma zien in een digitaal systeem van de HR: Osiris. Voor de studenten van de Lerarenopleiding
Aardrijkskunde zijn de examenprogramma’s ook op de eigen site van de opleiding te zien. Het volledige
curriculum/examenprogramma is ondergebracht in de bijlage.
Het IvL stelt de examenprogramma’s per cohort studenten vast. Dat wil zeggen dat een student die in een
bepaald studiejaar binnenkomt, in principe precies weet welke studieonderdelen en punten voor hem
de komende vier jaar gelden. Dit doet het IvL om de stabiliteit, overzichtelijkheid en organiseerbaarheid
van de opleiding te verhogen. Noodzakelijke veranderingen in het curriculum vinden plaats door het
examenprogramma voor een nieuw cohort aan te passen. Slechts bij hoge uitzondering worden lopende
programma’s aangepast. Curriculumveranderingen lopen zo niet mee met de waan van de dag, maar
worden “cohortgewijs” doorgevoerd. In de curriculumvoorbereiding (in de Curriculumcommissie van het
IvL)22 hebben vertegenwoordigers van het werkveld zitting.
21
22
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In het examenprogramma kunnen we de studieonderdelen, als uitvloeisel van het ROM, onderbrengen bij
het kennisgestuurd, praktijkgestuurd of studentgestuurd onderwijs.
In de curricula/examenprogramma’s komen diverse exameneenheden of leerlijnen voor. Deze leerlijnen
vormen de hoofdindeling van het curriculum.23 In elke leerlijn zijn studieonderdelen ondergebracht die
een onderlinge samenhang vertonen. Voor diverse cohorten zijn dat de volgende leerlijnen, met de daarbij
horende studiepunten:
Tabel 3:

Examenprogramma van het IvL in hoofdlijnen, met daarin de leerlijnen, ROM-bijdrage en eindkwalificaties

Keuze
onderwijs

Major

Exameneenheid, leerlijn
Vak

Punten ROM
78
Kennisgestuurd

Vakdidactiek

22

Onderwijskunde en
beroepsvorming
Stage
Studieloopbaancoaching
Afstuderen
`` vak (8)
`` stage (8)
Keuze
`` minor (30)
`` HR-keuzeonderwijs (12)

37

Totaal

240

Eindkwalificaties
Vakinhoudelijke eindkwalificaties, competentie
3 (en 7), vakmanschap
Vakinhoudelijke eindkwalificaties, competentie
3 (en 7), vakmanschap
Generieke eindkwalificaties, competentie 1, 2,
4, 5 en 6 (en 7), meesterschap
Alle eindkwalificaties, competenties
Algemene HBO-kwalificaties, competentie 7
Alle eindkwalificaties, competenties

36
9
16

Kennis- en
praktijkgestuurd
Kennis- en
praktijkgestuurd
Praktijkgestuurd
Studentgestuurd
Praktijkgestuurd

42

Studentgestuurd Algemene HBO-kwalificaties, competentie 7

In de bijlage is het volledige examenprogramma te zien.

4.4.

Het curriculum: leerlijnen nader toegelicht

In de vorige paragraaf lieten we opbouw van het curriculum/examenprogramma in hoofdlijnen zien. In
deze paragraaf gaan we in detail in op de inhoudelijk overwegingen en uitwerkingen van dit programma.

4.4.1. De vakinhoudelijke leerlijnen
Fysische Geografische Leerlijn
De leerlijn Fysische Geografie is opgebouwd rondom de holistische visie van het Systeem Aarde (Earth
System Science). De holistisch aanpak van het systeemdenken vraagt de onderdelen te zien als een deel
van een groter geheel, en vooral de wisselwerking tussen de onderdelen van het systeem en de interne
dynamiek binnen het systeem te bestuderen. De studie van de planeet Aarde vereist meer dan ooit een
integratie van natuurwetenschappen, vandaar dat in de opleiding disciplines als scheikunde, klimatologie
en ecologie aan bod komen. Maar de aardwetenschappen van de 21ste eeuw slaan ook een brug met de
sociale wetenschappen zoals antropologie, sociologie en economie. De mens en zijn beschaving maken
uiteindelijk een integraal onderdeel uit van het systeem.
De leerlijn Fysische Geografie bestaat in volgorde van verschijning in het curriculum uit de cursussen
Nederlands Landschap, Geomorfologie, Water, Zonale Geografie (jaar 1), Weer en Klimaat, Geologie,
Veldwerk Ardennen (jaar 2), Milieugeografie, Fysische Geografie en Global Change (jaar 3). De leerlijn heeft,
uitgesplitst naar de Dublin descriptoren, de volgende doelstellingen:
`` De student heeft kennis van en inzicht in fysisch-geografische en aardwetenschappelijke aspecten van
het landschap en de aarde als dynamisch systeem.
`` De student kan deze kennis en dit inzicht toepassen om fysisch-geografische en aardwetenschappelijke
fenomenen of problemen dieper te analyseren.
`` De student beschikt over het vermogen dergelijke fenomenen of problemen dusdanig in hun
complexiteit te bestuderen dat hij/zij een afgewogen oordeel kan vormen, waarbij de student blijk geeft
de onzekerheden die inherent zijn aan wetenschappelijk onderzoek emotioneel te kunnen dragen en
cognitief op waarde te kunnen schatten.
`` De student beschikt over het vermogen schriftelijk en mondeling te communiceren met collega’s,
leerlingen en ouders over de methodiek en resultaten van het bovenstaande.
`` De student beschikt qua leervaardigheden en integriteit over voldoende autonomie om als docent
Aardrijkskunde onderzoekend te kunnen werken.
De leerlijn Fysische Geografie wordt gekenmerkt door een geleidelijke opbouw in complexiteit en autonomie.
23

Zie als voorbeeld: Curriculumcommissie IvL (2014)
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In jaar 1 ligt het accent op het opdoen en toepassen van basiskennis. Bij Geomorfologie doen de studenten
veel kennis en inzicht op met betrekking tot de processen op en rondom het aardoppervlak. Ze leren het
ontstaan van landschapsvormen begrijpen, fenomenen herkennen in het landschap (geografisch kijken), en
internaliseren een relevant begrippenkader. In de werkcolleges worden studenten begeleid bij het leren
bestuderen van Engelstalige teksten. De opgedane geomorfologische basiskennis wordt toegepast op de
Nederlandse situatie bij Nederlands Landschap en geïntegreerd met kennis van en inzicht in historischgeografische ontwikkelingen. Studenten werken hierbij een casus uit in een excursie en presentatie. Bij Water
wordt deze toepassing voortgezet binnen een probleemgestuurde onderwijsaanpak, waarbij studenten
een beroepsproduct ontwikkelen in relatie tot het domein Water uit het VMBO examenprogramma. Aan
het eind van jaar 1 wordt uitgezoomd naar hogere schaalniveaus bij Zonale Geografie. Studenten leren hun
eerder opgedane kennis en inzicht te plaatsen in grotere kaders als de mondiale lucht- en oceaancirculatie
en daaraan gerelateerde verschillen in klimaat, bodemvorming en ecologie. De leerlijn wordt in jaar 1
ondersteund door een deficiëntiecursus Scheikunde voor Aardrijkskunde.
In jaar 2 ligt het accent op verdieping van kennis en inzicht. Het gaat hierbij om het in toenemende mate
begrijpen en aanvoelen van de complexiteit van Systeem Aarde. Bij Weer en Klimaat ligt het accent op
exogene processen, bij Geologie op endogene processen. Wisselwerkingen en interne dynamiek, zoals
cycli en terugkoppelingsmechanismen, die op diverse tijdschalen opereren binnen en tussen de geosfeer,
atmosfeer, biosfeer en hydrosfeer, staan centraal. Aan het eind van jaar 2 worden opgedane inzichten
aangescherpt door plaatsing in en toetsing aan de empirische werkelijkheid van de middelgebergtes
Ardennen en Eifel in het Veldwerk Ardennen. Studenten ontwikkelen basale onderzoeksvaardigheden,
waaronder de toepassing van de empirische cyclus als middel om te leren en begrijpen.
In jaar 3 komt het academische denken tot volle wasdom. Bij Milieugeografie en Fysische Geografie wordt
vanuit casussen gewerkt om een meer autonome vorm van analyse, een meer wetenschappelijke vorm
van communiceren en een gevoelige, genuanceerde vorm van oordeelsvorming tot bloei te laten komen. In
deze casussen vindt integratie plaats tussen kennis en inzichten uit diverse disciplines, waaronder naast de
fysische geografie en aardwetenschappen, ook andere natuurwetenschappen en sociale wetenschappen
een rol spelen, De leerlijn wordt afgesloten met Global Change. Hierin staan vragen omtrent mondiale
klimaatverandering centraal. Studenten doen uiteindelijk zelf literatuuronderzoek, schrijven een mini-scriptie
en nemen een standpunt in als wetenschapper, politicus, leraar en burger. Er wordt afgesloten met een
klimaatconferentie, waar dialoog moet leiden tot een document dat de groepsconsensus én -verschillen
weerspiegelt.
Sociaal Geografische Leerlijn
De cursussen rond sociale geografie hebben de volgende doelstellingen:
`` De student heeft inzicht in de kernconcepten van de sociale geografie.
`` De student herkent sociaalgeografische verschijnselen en kan ze onderzoeken.
`` De student is op de hoogte van sociaalgeografische ontwikkelingen en kan op HBO niveau
communiceren met vakgenoten.
`` De student bezit geografische en didactische vaardigheden om diverse onderdelen van aan de
sociale geografie aan de doelgroep te verduidelijken door verantwoorde lessen, gebaseerd op “de
geografische vragen”, practica en excursies.
In de sociaal geografische cursussen wordt het volgende uitgediept:
`` Thema’s: Stadsgeografie, Economische Geografie & transport, Nederlands Landschap, Politieke
Geografie, , Ontwikkelingsgeografie (Een wereld apart), Migratie en Bevolkingsgeografie, Future
(of) Geographies en Project Cultureel Erfgoed, Culturele geografie (binnen Literatuur in de klas) en
Milieugeografie
`` Regio’s: Europa, Afrika en Midden-Oosten, Amerika, China en Japan, India
De leerlijn sociale geografie kenmerkt zich door toenemende complexiteit van theorie en opdrachten.
Gedurende de eerste fase van de studie is er de nadruk op thematische geografische cursussen. De
regionale cursussen worden vanaf het tweede jaar gegeven, waarbij specifieke thema’s bij de behandeling
van regio’s terugkomen.
Het curriculum laat een opbouw zien, vanaf het eerste tot het vierde jaar, van verschijnselen dicht bij huis
naar andere culturen en continenten en zelfs naar de toekomst. De eigen omgeving komt onder andere
naar voren in ‘Inleiding Geografie’ en ‘Economische Geografie’ en ‘Migratie en Bevolkingsgeografie. De
excursies laten bovengenoemde opbouw duidelijk zien, van Texel via de Ardennen naar Ghana. Maar het
zit ook in de regionale cursussen, van Nederlandse landschappen via Europa naar Afrika en het MiddenOosten. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs schaalvergroting omdat ook bij ‘Nederlandse’ onderwerpen
de interdependentie met de grotere wereld aan de orde komt.

20

Opleidingsprofiel Lerarenopleiding Aardrijkskunde

Terwijl in de eerste fase de nadruk is op concepten vergroot de rol van theorie geleidelijk. Een voorbeeld
ligt in de cursussen Stadsgeografie en Future (of) Geographies. Bij Stadsgeografie is er veel aandacht voor
excursies waarbij de studenten geleerd wordt hoe geografisch waar te nemen waarbij in de parallelle
werkcolleges aandacht is voor geografische concepten. Bij Future (of) Geographies is de nadruk op
theorievorming en analyse van geografische verschijnselen en doemt de vraag op wat de toegevoegde
waarde is van geografie ten aanzien van andere wetenschappen.
Een hoogtepunt is de excursie naar Ghana. Begrijpen van andere culturen is van bijzonder belang voor de
beroepspraktijk in een multiculturele omgeving. De confrontatie met andere culturen vindt natuurlijk ook
plaats gedurende de stage waarin de student meestal geconfronteerd wordt met een cultureel diverse
scholierenpopulatie.
Daarbij is er ook aandacht voor de integratie van fysische vakken met sociaal geografische vakken. Deze komt
tot uitdrukking in de vakken Nederlands landschap en Milieu geografie. Het onderwerp wereldburgerschap
zit in alle sociaal geografische vakken verweven.
Vakdidactische Leerlijn
Vakdidactiek vervult de brugfunctie tussen het vak en het beroepsvoorbereidende deel van de opleiding. Bij
vakdidactiek leren de studenten eigen lessen en lesmateriaal te ontwikkelen, schoolboeken te beoordelen
op hun bruikbaarheid, zelfstandig of in samenwerking met anderen veldwerk te organiseren en algemene
en vak eigen hulpmiddelen te gebruiken in de les. Daarnaast maken zij kennis met de algemene lesstof en
eindtermen voor relevante schooltypes.
De vakdidactische onderwerpen worden aangeboden op basis van de opbouw van het hele curriculum
van de opleiding. In het eerste jaar staat het opdoen van kennis en inzicht over het vak centraal. In het
tweede en derde jaar staan de cursussen meer in het teken van zelfwerkzaamheid in de context van de
beroepspraktijk. In de laatste fase wordt aandacht besteed aan extra vaardigheden, zoals het vertellen
van een verhaal, het gebruik van literatuur en het werken zonder lesmethode. Het loskomen van de
lesmethode staat hier centraal.
Bij de vakdidactische cursussen wordt meestal gebruikt gemaakt van het Vakdidactiekboek Aardrijkskunde
wat in samenwerking met alle Lerarenopleidingen in Nederland is samengesteld.
Centraal in het eerste jaar staat de oriëntatie op het schoolvak, het voorgezet onderwijs, het schoolvak
binnen de school, de leerling-populatie, de rol van de leraar en het Nederlands onderwijssysteem. De
vakdidactische vakken bij aardrijkskunde in het eerste jaar sluiten hierbij aan.
In de kennisgestuurde cursus ‘Inleiding Aardrijkskunde op school’ komen een aantal van deze thema’s
aan de orde: de oriëntatie op verschillende typen middelbare scholen, het schoolvak aardrijkskunde
en de kerndoelen. De basiskennis aardrijkskunde wordt behandeld aan de hand van het Bronnenboek
Aardrijkskunde. De studenten geven enkele presentaties, zodat de rol van leraar al in een vroeg stadium
kan worden beoefend en beoordeeld.
Bij het vak ‘Inleiding Kaart in de klas’ wordt verder ingegaan op het schoolvak aardrijkskunde, waarbij de
schoolmethoden worden bestudeerd en er verder wordt ingezoomd op het gebruik van de atlas en kaarten
in allerlei vormen. De studenten geven ook hier weer een les voor hun klasgenoten over een aan de kaart
gerelateerd onderwerp, en maken bruikbaar lesmateriaal, zoals een integrale geofictieve kaartopdracht.
Hierbij wordt verder geborduurd op het vak ‘De Kaart’, waar de studenten zelf een geofictieve opdracht
hebben uitgewerkt. Bij ‘Kaart en methode in de klas’ wordt de vertaalslag naar de middelbare school gemaakt.
Bij aardrijkskunde op de middelbare school wordt steeds vaker gebruik gemaakt van ICT toepassingen;
te denken valt aan het werken met Google Earth, Edugis, ArcGis en het werken met een tablet in de les.
Tijdens de cursus ‘Aardrijkskunde, ICT en GIS’ leren studenten hier mee werken en de mogelijkheden en
randvoorwaarden voor de onderwijspraktijk te onderkennen. Deze module wordt aangeboden in de vorm
van workshops, waaraan praktische opdrachten worden gekoppeld. De OidS-studenten volgen de workshops
en krijgen voor de opdrachten een leerwerktaak, die op de stageschool wordt uitgevoerd en beoordeeld.
In jaar 2 staat de vraag “Hoe geef ik goed onderwijs?” centraal. Zowel de basishouding als de basistechnieken
moet de student onder de knie zien te krijgen. Tijdens de stage zijn de leerwerktaken gekoppeld aan de
directe instructie. Bij vakdidactiek aardrijkskunde sluiten we hier zoveel mogelijk bij aan. Directe instructie
komt aan bod bij ‘China en Japan in de klas’. Vanaf studiejaar 2014-2015 werkt de docent van deze cursus
intensief samen met een docente van de cursus ‘Effectief lesgeven en directe instructie’. De mini-lessen
worden bij beide cursussen gegeven en beoordeeld op vakinhoud door de vakdocent en op didactiek
door de BV-docent.
Tijdens de stage in het tweede jaar krijgen de studenten (onder andere) te maken met zelfstandig lesgeven
en toetsing. De vakdidactische cursussen sluiten in deze periode aan bij deze stage.
Tijdens de cursus ‘Inspirerend lesgeven over India’ komen de didactische vaardigheden aan bod die een
goede aardrijkskunde docent moet beheersen. Met andere woorden: wat moet je onderwijzen, waarom,
hoe en waarmee kun je de doelen het best bereiken?
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Aan het einde van het jaar krijgen de studenten de cursus ‘Veldwerk en Practicum’. Bij deze cursus wordt
gekeken naar de mogelijkheden, de voor- en nadelen en de praktische en inhoudelijke zaken. Er wordt
verder ingegaan op de activerende werkvormen. Er worden praktijkvoorbeelden bestudeerd en er wordt
(sociaal geografisch) veldwerk ontwikkelt dat van feedback wordt voorzien door medestudenten en docent.
Ook in het klaslokaal is het een en ander te doen: practica met goedkope middelen worden uitgedacht en
uitgevoerd; de zandbak, de zandzeven en de waterzuivering worden gebruikt.
Aan het eind van het tweede jaar krijgen de studenten nog het vak ‘Literatuur in de klas’, als opstap naar
jaar 3 waar meer eigenheid en creativiteit in de lessen verwacht wordt. De doelstelling van deze cursus is
dat de studenten getraind worden in het gebruik van verschillende geschreven bronnen tijdens de lessen
die ze geven. Aan deze cursus zit een vakinhoudelijke component, te weten Volkenkunde, waarbij enkele
colleges antropologie worden aangeboden. Uitgangspunt is vervolgens dat elke student een inheems volk
kiest en hierover een relevant boek leest. De student vertelt vervolgens een goed verhaal aan de hand
van de gekozen literatuur.
In het derde jaar staan de activerende werkvormen centraal. Hoe geef ik onderwijs wat aansluit bij
de mogelijkheden van de jongeren en hoe weet ik hen te activeren? Vanaf 2014-2015 staat het vak
‘Aardrijkskunde en Toetsing’ gepland in jaar 3 en gaat aansluiten bij de verschillende vormen van toetsing.
In het vierde en laatste jaar volgen de studenten alleen nog de cursus ‘Lastige Lessen’. Deze cursus is een
vakdidactische verdieping en een aanvulling op de algemene didactiek en vakdidactiek van de voorgaande
jaren. Tijdens de cursus brengen de studenten situaties uit de praktijk in die ze als lastig en/of moeilijk
ervaren. Het gaat hier met name over de vakinhoudelijke kant. De cursus is grotendeels studentgestuurd:
de studenten kiezen elk hun eigen inhouden en werkvormen (rollenspellen, gesprekken).
Didactische leerlijn
Deze leerlijn richt zich op algemene didactische concepten. In het eerste jaar richt de student zich op
de betekenis en het belang van het voorbereiden van een les, bestudeert hij verschillende soorten
lesvoorbereidingen en is er aandacht voor het formuleren van leer- en lesdoelen. In de hoofdfase staan
achtereenvolgens het directe instructiemodel, activerende didactiek en (het stimuleren van) samenwerkend
leren centraal. Digitale didactiek krijgt een steeds belangrijkere rol in deze leerlijn, niet alleen zijn de ICTonderdelen recentelijk grondig aangepast, aandacht voor de inzet van digitale leermiddelen wordt meer
en meer geïntegreerd in de bestaande didactische cursussen. Hiermee sluiten we aan op de toenemende
aandacht voor ICT in het onderwijs.
In de afgelopen twee jaar zijn belangrijke stappen gezet om de leerlijnen vakdidactiek en algemene didactiek
meer op elkaar af te stemmen. Zoals hierboven beschreven is de verbinding gemaakt tussen de cursus
‘Effectief lesgeven en directe instructie’ en het vak ‘China en Japan in de klas’. Daarnaast is bij de cursus
‘Activerende didactiek en Samenwerkend leren’ de vakinhoud van de grote excursie in het derde studiejaar
naar Nepal geïntegreerd. Bij de doorontwikkeling van de leerlijn vakdidactiek zal de inhoud van de didactische
leerlijn een belangrijk gegeven zijn.
Pedagogische leerlijn
In de leerlijn pedagogiek staat de pedagogische relatie tussen docent en leerling centraal. De student
wordt aangezet om de leerling vanuit diverse perspectieven te ‘bestuderen’: hoe ontwikkelt een adolescent
zijn eigen identiteit, hoe ontwikkelt hij zich in moreel opzicht etcetera. Ook is er binnen deze leerlijn
aandacht voor grootstedelijke problematiek waar bepaalde groepen jongeren mee te hebben. Actuele
ontwikkelingen rondom passend onderwijs hebben in deze leerlijn een plek. In de laatste fase van de
studie staan ethische dilemma’s centraal waar een docent in zijn werk mee te maken krijgt. Pedagogisch
handelen als professional krijgt ook aandacht. Hiermee spelen we in op de toenemende aandacht voor
pedagogiek in het Voortgezet Onderwijs.
Leerlijn Stage
Alle genoemde eindkwalificaties komen niet alleen “theoretisch”, maar ook “praktisch” terug in de opleiding,
namelijk als de student deze kwalificaties in zijn stage oefent. Dat is de functie van de leerlijn stage. Deze
leerlijn is dan ook duidelijk praktijkgestuurd. Tijdens de stage geeft de student o.a. de algemene didactische
concepten, die in de leerlijn didactiek aan de orde zijn geweest, vorm in de praktijk.
In elke stage staan drie thema’s centraal: Lesgeven, Werken in een organisatie en Reflecteren en methodisch
werken. Deze thema’s zijn voor elk stagejaar uitgewerkt in de vorm van leerwerktaken. Met de leerwerktaak
‘Lesgeven’ werkt de student in elk jaar aan competenties 1 tot en met 4. In het eerste jaar is het lesgeven
gericht op oriënteren: de student staat relatief snel voor de klas. In het tweede jaar is de leerwerktaak
‘Lesgeven’ gericht op het oefenen met, en het inslijpen van het directe instructiemodel. Niet alleen de fasen,
maar ook de vormgeving van de bijbehorende sleutelbegrippen zijn hierbij belangrijk. De leerwerktaak
‘Lesgeven’ in het derde jaar is gericht op het activeren van de leerlingen en het stimuleren van samenwerken.
In het vierde jaar wordt de student aangezet tot het differentiëren in de klas.
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Met de tweede leerwerktaak, ‘Werken in een organisatie’, werkt de student aan de competenties 5 en 6. In het
eerste jaar voert hij gesprekken met docenten, om het eigen beeld over het beroep verder aan te scherpen,
of aan te passen. In het tweede jaar gaat het erom dat hij al deelneemt aan vergaderingen, observeren bij
oudergesprekken. Voor de leerwerktaak ‘Werken in een organisatie’ in het derde jaar draagt hij actief bij aan
het werken in een team, bereidt hij rapportvergaderingen en ouderavonden voor. Indien mogelijk voeren
zij oudergesprekken ook uit. In het vierde jaar is er aandacht voor de toenemende verantwoordelijkheid
de student in de schoolorganisatie.
De derde leerwerktaak heet ‘Reflecteren en methodisch werken’. Deze leerwerktaak bevat twee elementen:
de student krijgt instrumenten in handen om te kunnen reflecteren, en hij bereidt zich (onder begeleiding)
voor op het assessment dat hij aan het einde van elk jaar moet doorlopen. Met de leerwerktaak ‘Reflectie
en methodisch handelen’ werkt de student aan competentie 7.
In het eerste jaar wordt de student aangezet te reflecteren op zijn geschiktheid voor het beroep en op
zijn wil om te werken in een schoolorganisatie. Reflecteren aan de hand van feedback van leerlingen en
vakcoach en eigen beeldmateriaal heeft een belangrijke plek in de hoofd- en afstudeerfase.
Aan het einde van elk jaar legt de student een assessment af. In het kader hiervan maakt hij een
assessmentdossier dat vooral gebaseerd is op de eigen stage-ervaringen. De student bereidt zijn dossier
voor in het kader van deze leerwerktaak – hij wordt aangezet om zijn eigen ontwikkeling onder woorden
te brengen voor derden: een bijzondere vorm van reflectie.
Tot 2014 hebben de tweedegraads opleidingen een sterk accent gelegd op het LIO-assessment. De reden
daarvoor was dat reeds een groot aantal kwalificaties door studenten toegepast kunnen worden. Er zit
relatief veel stagetijd in jaar drie en veel studenten functioneren in deze stage redelijk zelfstandig.
Het LIO-assessment verloopt als volgt:
`` In bijeenkomsten Stagebegeleiding wordt de student geholpen bij het opzetten van een portfolio.
Dit portfolio bevat bewijsmateriaal waarmee studenten hun kwalificaties moeten aantonen, alsmede
reflecties daarop. In de bijeenkomsten komen ook stagevorderingen aan de orde, vindt reflectie over
de praktijk en de problemen daarin plaats.
`` De stagebegeleider bezoekt de student.
`` De student vraagt het assessment aan.
`` Een docent van de lerarenopleiding (maar niet van de eigen opleiding) neemt, samen met de docent
op de school (de vakcoach) het assessment af.
`` Het assessmentrapport wordt gecontroleerd en gearchiveerd door het Assessmentcentrum. Dit
is een aparte organieke eenheid van het IvL dat speciaal voor dit doel bestaat en ook apart is
geaccrediteerd daarvoor (zie ook paragraaf 0).
`` Is in alle gevallen aan de eisen voldaan, dan ontvangt de student zijn studiepunten.
Daarnaast is het starbekwaam-assessment, dat onderdeel van het afstuderen is, een belangrijk toetsmoment
voor de leerlijn stage. Deze procedure wordt beschreven in paragraaf 6.6.
Docenten van de Lerarenopleiding Aardrijkskunde zijn ook stagebegeleider. De docenten hebben alle
leerjaren onder hun hoede en zijn daar tevens studieloopbaancoach van. Zo is er een direct contact tussen
studenten en docenten van het team zodat vorderingen goed in de gaten kunnen worden gehouden. In
die zin is de vakgroep uitvoerder van deze leerlijn. De stage-eisen en –procedures worden in speciale
overlegorganen van het IvL voor deze stages bepaald. Daar vindt dus de inrichting van de stages plaats.
De leerlijn keuzevakken en minoren
De leerlijn keuzevakken en minoren betreft algemene hbo-kwalificaties, voor zover die niet in het verplichte
majordeel aan de orde komen. Hogeschool Rotterdam wenst uitdrukkelijk dat studenten zich breed
oriënteren en met een brede waaier van kennis en vaardigheden in aanraking komen, mede om zo het
innovatief vermogen en een onderzoekende houding te stimuleren. Studenten moeten daarbij over de
grenzen van hun vakgebied kunnen kijken en daarbuiten onderwijs kunnen volgen. Daarom vormt deze
leerlijn een keuzeonderdeel.
Studenten kunnen zowel kleinere cursussen volgen uit een aanbod van alle Hogeschoolbrede opleidingen,
als grotere minoren. De leerlijn Keuzevakken valt dan ook samen met het studentgestuurde onderwijs dat
het ROM voorschrijft.
De kleinere keuzecursussen in deze leerlijn (totaal 12 studiepunten in de opleiding) worden aangeboden
door alle opleidingen van de gehele HR. Studenten van het IvL hebben zo, net als andere studenten
de keuze uit een veelkleurig en breed aanbod. Zo is letterlijk een brede oriëntatie van de student op
talloze onderwerpen mogelijk. De keuzecursussen kunnen bijvoorbeeld kennismaking met talen (Russisch,
Spaans), ICT (websites ontwerpen), deficiëntie-onderwerpen (spelling) of culturele onderwerpen (filosofie,
kunstgeschiedenis) omvatten.
Studenten Aardrijkskunde moeten dergelijke cursussen afronden. Docenten van het vakgroep geven ook
keuzecursussen aan studenten buiten de eigen opleiding en leveren zo een bijdrage aan het totale HRaanbod.
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De minoren (30 punten) worden door instituten van de HR georganiseerd. Er worden in studiejaar 2014-2015
meer dan honderdtwintig minoren aan geboden. Ook hier geldt dat het aanbod breed is. Er zijn minoren
voor over ondernemen en bedrijvigheid, kunst en cultuur, ICT, zorg, onderwijs, etc. Studenten kunnen in
principe geheel vrij uit elke minor van de HR kiezen. Studenten Aardrijkskunde, evenals andere studenten
van het IvL, blijken vooral voor minoren te kiezen die het IvL zelf aanbiedt. Dat zijn onder andere minoren
als Passend onderwijs en leerlingbegeleiding en de minor Duurzaamheid. Deze laatste minor is overigens
een minor waarin de vakgroep Aardrijkskunde participeert. Ook een mogelijkheid is dat studenten een
minor in het buitenland volgen of zich in een minor voorbereiden op een universitaire vervolgopleiding.
De minoren worden in de eerste twee onderwijsperioden van het vierde schooljaar integraal aangeboden.
Studenten volgen dan ook niets anders dan de minor. Voor de lerarenopleidingen betekent dat dat
vierdejaars studenten gedurende een half jaar “elders” in de HR onderwijs volgen.
Leerlijn Studieloopbaancoaching
De leerlijn Studieloopbaancoaching is ook een leerlijn in het examenprogramma van het IvL die precies
samenvalt met het ROM-model. Expliciet streeft de HR ernaar studenten te coachen, hun talenten
te ontwikkelen, studievaardigheden bij te brengen bij, en te laten reflecteren op hun eigen studie.
Studieloopbaancoaching is daarom een vast onderdeel van het curriculum. Studieloopbaancoaching
(SLC) richt zich op de begeleiding van studenten, bij de te maken keuzes in studie en loopbaan en bij het
oplossen van studieproblemen. Elke student heeft een studieloopbaancoach en houdt per studiejaar
dezelfde coach. De coach kan de student verwijzen naar de decaan bij persoonlijke problemen, zoals
lichamelijke, psychische problemen of financiële problemen. Voor studenten met een beperking zijn er
speciale regelingen. Zo kunnen zij, onder bepaalde voorwaarden, bijvoorbeeld uitzondering krijgen op de
regeling van het Bindend Studieadvies (BSA).
In alle studiejaren spreekt de studieloopbaancoach minimaal vier maal per studiejaar met een student
over zijn studievoortgang (één maal per blok van tien weken). Het eerste gesprek tussen de student en
de SLC is het startgesprek, dat voor 1 september plaatsvindt. Dat is voordat de student daadwerkelijk aan
de opleiding begint. Hierbij wordt ook een matchingsinstrument ingezet om in beeld te brengen of de
student zal gaan passen in het profiel van de opleiding. In het startgesprek komt de gevolgde opleidingen
en beroepservaringen, de motivatie voor de opleiding en beroep, de persoonlijke situatie en eventuele
risicofactoren voor studiesucces aan de orde. Een student kan worden gewezen op ondersteuning of
verplicht worden bepaalde deficiënties (bijvoorbeeld op het gebied van de Nederlandse taal) weg te werken.
Deze deficiëntiecursussen tellen mee als gevolgde keuzecursussen in het studieprogramma.
Een kort verslag van De SLC-gesprekken wordt in Osiris ingevoerd, waarmee de studievoortgang van de
student wordt bijgehouden.
De docenten van de Lerarenopleiding Aardrijkskunde voeren SLC voor de opleiding uit. Zo ontstaat een
persoonlijk en intensief contact tussen studenten en docenten en kunnen de vorderingen van studenten
goed in de gaten worden gehouden en onderdeel van het vakgroepoverleg vormen. De vakgroep is
gehouden aan gemeenschappelijke afspraken voor SLC die in speciale, IvL-brede, overlegorganen worden
gemaakt. De vakgroep legt echter wel een aantal accenten. Zo besteden we tijdens SLC in jaar een extra
aandacht aan studie- en taalvaardigheid. Op termijn wil de vakgroep ook meer aandacht gaan besteden
aan de actualiteit en het nieuws.
Onderzoeksleerlijn
Het beroep van leraar is voortdurend in ontwikkeling en onderhevig aan verandering. Deze veranderingen
creëren uitdagingen voor leraren, die ze tijdens hun opleiding nog niet eerder zijn tegengekomen. De
onderzoeksleerlijn van de lerarenopleiding beoogt bij aankomende leraren een onderzoekende houding te
stimuleren en hen te equiperen met kennis en vaardigheden m.b.t. praktijkonderzoek. Dit heeft als doel dat
zij in staat zijn om hun eigen onderwijspraktijk te onderzoeken en deze, met een gedegen onderbouwing
en verantwoording, te verbeteren. Dit betekent niet dat studenten worden opgeleid tot wetenschappelijke
onderzoekers, maar tot kritische professionals die methodisch een probleemsituatie leren begrijpen, ten
dienste van het implementeren van doelgerichte, onderbouwde oplossingen.
In de eerste twee jaren ligt het accent op deelvaardigheden als: het selecteren, bestuderen en beoordelen van
literatuur (cursussen informatievaardigheden) en de resultaten daaruit te beschrijven in een literatuurstudie
(Onderwijssociologie en Diversiteit). Daarnaast doen studenten binnen kleine onderzoeksmatige opdrachten,
waarbij zij (basale) onderzoeksvaardigheden en een onderzoekende houding ontwikkelen en kennis uit
(onderwijs)geografisch onderzoek toepassen om tot een nieuw inzicht of eigen oordeel te komen. In het
derde jaar voert de student, in een kleine groep, een praktijkonderzoek uit, waarbij zij empirische data
verzamelen en deze leren analyseren. Elke groep wordt hierbij intensief begeleid. Verder wordt in jaar 3 in de
cursussen ‘Afrika en milieugeografie’ voortgebouwd op de opgedane ervaring in de eerste twee jaar, waarbij
de casussen complexer en de eisen meer formeel zijn. In de cursus ‘Global change’ van jaar 3 doen studenten
onderzoek naar een complex geografisch thema op het grensvlak van geografie, onderwijs en leven, en
zoeken consensus in een gezamenlijke slotverklaring. In het vierde jaar studeert de student individueel
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af op een zelf opgezet en uitgevoerd onderzoek. Dit onderzoek valt binnen het domein vakdidactiek. In
paragraaf 4.5 wordt nader ingegaan op de wijze waarop we binnen deze leerlijn samenwerken met het
kenniscentrum. Deze lijn vertoont op enkele punten samenhang met de leerlijn Vakdidactiek.
Tot slot heeft de HR heeft bepaald dat 15 EC’s van de minoren uit een bepaalde vorm van praktijkonderzoek
moet bestaan.24 Alle minoren die instituten inrichten, dienen dat vorm te geven. Zo komt elke student van
de HR, onafhankelijk van zijn minor, in aanraking met praktijk onderzoek en wordt een beroep gedaan op
zijn creativiteit en oplossingsvermogen.

4.4.2. Het honoursprogramma (HP)

Hogeschool Rotterdam wil uitdagend onderwijs voor ambitieuze en talentvolle studenten bieden dat hen
in staat stelt zich te ontwikkelen tot excellente professionals. Deze excellente professionals realiseren in
samenwerking met anderen innovatieve oplossingen die van praktische betekenis zijn voor de aanpak
van maatschappelijke relevante vraagstukken. Het honoursprogramma levert aan deze doelstelling een
belangrijke bijdrage.
De afspraken liggen vast in het met Sirius overeengekomen competentieprofiel Innoverend Handelen en
zijn integraal overgenomen in de afspraken met OCW. Het honoursprogramma daagt studenten uit alle
vijf honourscompetenties in het profiel ‘Innoverend Handelen’ te verwerven.25
Dit profiel is opgebouwd uit vijf samenhangende competenties:
1. Vernieuwingsgericht
2. Vraaggericht
3. Samenwerken
4. Interactief leervermogen
5. Kenniscreatie
Studenten verwerven het Honours Degree wanneer zij in een eindassessment, uitgevoerd door daartoe
opgeleide assessoren, aantonen in voldoende mate over elk van deze competenties te beschikken.
Studenten die belangstelling hebben voor het HP-programma kunnen vanaf jaar 1 al meedoen. Vanaf
semester 6 is de oriënterende fase voorbij. HP-studenten werken dan via onderzoek en innovatie gericht
naar het eindassessment toe.
De honourscommissie creëert een leeromgeving die de HP-studenten optimaal in de gelegenheid stelt de
vijf competenties Innoverend Handelen te verwerven. We doen dat o.a. door:
`` Het organiseren van een multidisciplinaire HP-community waarin studenten, docenten,
kenniscentrum en werkveld elkaar regelmatig ontmoeten en uitdagen. We stimuleren studenten
zoveel mogelijk hun eigen leertraject vorm te geven, aansluitend bij hun eigen talenten en interesses,
gekoppeld aan de HP-competenties en behoefte in het werkveld. Vanuit de HP-community worden
ook inspiratie-avonden en voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd die nieuwe studenten in staat
stellen kennis te nemen van en vervolgens te participeren in het programma.
`` Het aanbieden van HP+ keuzecursussen in jaar 1 en 2
`` Het aanbieden van verschillende minoren+. IvL biedt Talent 2.0 aan. Daarnaast zijn er intensieve
contacten met de minoren+ Meedoen op Zuid (ISO) en International Cooperation and Sustainable
Development (IGO). De minoren+ bieden een open, complexe leeromgeving, die HP studenten de
ruimte biedt de vijf competenties innoverend handelen verder te ontwikkelen.
`` We organiseren en stimuleren dat HP-studenten kunnen afstuderen in samenwerking met het
kenniscentrum;
`` We stimuleren dat studenten (mee) schrijven aan papers of artikelen voor vaktijdschriften of
symposia;
`` We stimuleren dat HP studenten en –docenten deelnemen aan symposia of studiereizen.
`` Activiteiten die de student verricht in het HP-programma leveren m.u.v. de keuzecursussen geen
extra studiepunten op, maar worden waar mogelijk geregistreerd in Osiris met een aparte HP-code.
Het eindassessment dient succesvol te worden afgerond om een honoursdegree te verwerven.
Het Honoursprogramma biedt studenten en de organisatie een platform voor diepere vorming, o.a. op
het vlak van persoonlijk leiderschap en waarden gedreven innovatie. Ook biedt het ruimte om relaties
binnen IvL en tussen IvL en externe partijen te versterken. Zo biedt het een met studenten gedeelde
experimenteerruimte voor onderwijsinnovatie en is daarmee een belangrijk onderdeel van IvL als lerende
organisatie.
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Beeking, Picard, and Sevenhuijsen (2014)
Dit profiel is opgebouwd uit vijf samenhangende competenties: Vernieuwingsgericht, Vraaggericht, Samenwerken, Interactief leervermogen, Kenniscreatie.
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5.

Onderwijsorganisatie
In het vorige hoofdstuk stond de inhoud van de opleiding centraal, zoals zichtbaar in het examenprogramma,
de curricula en de daarbij horende leerlijnen. In dit hoofdstuk gaan we in op de praktische uitwerking en
inrichting van de opleiding, waarbij diverse organisatorische zaken van belang zijn.

5.1.

Organisatie lerarenopleidingen

5.1.1. Algemene organisatie tweedegraads opleidingen

De HR heeft alle opleidingen ondergebracht bij diverse instituten, waar het Instituut voor Lerarenopleidingen,
het IvL, er één van is. Dit instituut is tot stand gekomen per 1 september 2007 doordat de PABO en
Lerarenopleidingen VO/BVE samen werden gevoegd.
Het IvL heeft tot eind 2015 twee directeuren die de directie van het instituut vormen. De directie delegeert
diverse taken en bevoegdheden naar onderwijsmanagers, die daarmee de direct leidinggevende worden van
de docenten. De docenten van de diverse vakinhoudelijke vakgroepen zijn daarbij in clusters onderverdeeld.
Zo is er het cluster Talen (vakgroepen Engels, Nederlands, Frans en Duits), Exact (vakgroepen Wiskunde,
Natuurkunde, Biologie, Technische beroepen) en Mens en Maatschappij (vakgroepen Aardrijkskunde,
Economie en Maatschappijleer). Elk van deze clusters heeft een onderwijsmanager.
De vakgroep BV voert voor alle tweedegraads opleidingen de leerlijn Onderwijskunde en beroepsvorming
uit. Aangezien deze vakgroep daarmee een opleidingsoverstijgende rol heeft, én uit relatief veel docenten
bestaat, is besloten dit team door een eigen onderwijsmanager te laten leiden. Er is tot slot een manager
Bedrijfsvoering. Samen met de directie vormen deze vijf managers zo het MT van de tweedegraads
opleidingen.
De onderwijsmanagers hebben verder ook diverse portefeuilles, bijvoorbeeld stagebeleid, ICT-beleid,
taalbeleid. Als portefeuillehouder van deze onderwerpen proberen zij bij te dragen aan de bijstelling en
eventuele vernieuwing van het curriculum van alle opleidingen op genoemde terreinen.
Als direct leidinggevende van een cluster is de manager aanspreekbaar op het personeelsbeleid. Docenten
worden door hem of haar beoordeeld en voeren het functioneringsgesprek. Ook draagt hij of zij directe
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs van de vakgroepen, op alle terreinen die in dit
stuk voor de opleidingen uitgevoerd worden.
Raad van Toezicht

College van
Bestuur
Diensten HR
Directeur Instituut
IvL.
Manager
Bedrijfsvoering IvL.

IvL Manager Externe
Betrekkingen
Stagebureau en
Communicatie
Pabo
Onderwijsmanager
loc. Rotterdam

Pabo
Onderwijsmanager
loc. Dordrecht
Pabo
Onderwijsmanager
loc. Rotterdam

Lero
Onderwijsmanager
Talen
LERO
Onderwijsmanager
Mens & Maatschappij

Lero
Onderwijsmanager
Exact
Lero
Onderwijsmanager
BV/OK

ML&I
Onderwijsmanager
Master Leren &
Innoveren

De bachelor Lerarenopleiding Aardrijkskunde vormt samen met Algemene Economie en Bedrijfseconomie,
Geschiedenis en Maatschappijleer het cluster Mens & Maatschappij van het IvL. De onderwijsmanager
van het cluster draagt de eindverantwoordelijkheid voor de inrichting van de curricula en de dagelijkse
gang van zaken rondom het primaire onderwijsproces. Elke opleiding heeft voor het vakinhoudelijke
en vakdidactische gedeelte een eigen vakgroep coördinator. Deze coördinator begeleidt het primaire
proces van de opleiding en is het eerste aanspreekpunt wat betreft de inhoud en vormgeving van het
curriculum. Tevens is er vanuit de beroepsvoorbereidende collega’s minimaal één collega aangewezen
die zich verbindt met de opleiding en actief is in studentpanelgesprekken, afstemming en maatwerk met
het bv programma voor deze opleiding, de ontwikkeling en uitvoering van de onderwijsvisie van deze
opleiding. Om gemeenschappelijke curriculumkaders continue te actualiseren en te stroomlijnen is er een
curriculumcommissie opgericht voor de Lero.
Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de diverse functionarissen zijn vastgelegd in TBV/IvL/
Lero. TBV van examen- en toetscommissies zijn (vooralsnog) vastgelegd in een apart document

27

Hogeschool Rotterdam

5.2.

Collegiale consultatie, inductietraject

5.3.

De inrichting van het studiejaar

Sinds drie jaar is er collegiale consultatie: elke docent aan de lerarenopleiding die een aanstelling groter
dan 0,5 fte heeft doet hier aan mee. Er zijn ongeveer tien themagroepen waar een docent uit kan kiezen.
Voorbeelden van thema’s zijn: inspirerend lesgeven, afstudeerbegeleiding, didactisch coachen. Aan het
begin van het jaar worden de thema’s bekend gemaakt, collega’s kunnen zich hier dan bij aansluiten. Elke
themagroep wordt ‘getrokken’ door een collega die meestal ook zelf het thema heeft geopperd. Binnen
een themagroep worden eigen doelen gesteld en wordt een werkwijze afgesproken: soms wordt gewerkt
op basis van intervisie, bij een ander themagroepje is actuele relevante literatuur de leidraad. Voor elke
themagroep gelden deze afspraken:
`` al het werk moet gericht zijn op professionele ontwikkeling van de collega’s;
`` elke docent wordt een keer per blok bezocht in de les door een collega en hij gaat een keer per blok
op bezoek in de les bij een collega.
De ervaringen van deze vorm van professionalisering zijn positief: enerzijds is er voor de docent ruimte
om zich te verdiepen in een zelf gekozen thema, anderzijds wordt het wederzijdse lesbezoek algemeen
beschouwd als een verrijking van de eigen professionele ontwikkeling. Er is momenteel overleg met het
VELON, met als doel een deel van het registratietraject tot lerarenopleider te koppelen aan collegiale
consultatie.
Speciale aandacht verdient het inductietraject voor nieuwe collega’s. De net aangestelde collega’s worden het
eerste jaar begeleid door middel van intervisie, en eventueel individueel begeleid door een van de interne
coaches. In het tweede jaar van de aanstelling neemt elke nieuwe collega deel aan een beeldcoachtraject. Een
van zijn lessen wordt gefilmd en naderhand besproken, onder begeleiding van een van de zes gecertificeerde
beeldcoaches. Dit gebeurt minimaal drie keer in het jaar.

5.3.1. Examenprogramma’s en combisheets

Bij de inrichting van het studiejaar is een aantal stappen en fasen te onderscheiden. Uitgangspunt is daarbij
telkens het volledige curriculum zoals in het examenprogramma staat. In elk studiejaar voeren we het deel
van het examenprogramma uit van de in dat jaar studerende studentengroep. Zo beginnen in studiejaar
2014-2015 bepaalde studenten aan hun opleiding met het examenprogramma van dit cohort (2014 dus). We
voeren in dit studiejaar het propedeusedeel (de eerste 60 studiepunten) van dit programma uit. In hetzelfde
studiejaar komen ook studenten voor die in 2013-2014 begonnen zijn: de tweedejaars studenten. Hun
examenprogramma is dat van cohort 2013 (hun aanvangsjaar). Zij krijgen in dit studiejaar de tweedejaars
onderdelen uit dat examenprogramma. In studiejaar 2014-2015 worden verder het examenprogramma
van cohort 2012 (de derdejaars) en cohort 2011 (de vierdejaars) uitgevoerd.
Puttend uit de vier lopende examenprogramma’s maken opleidingen voor elk studiejaar de jaarplanning
van studieonderdelen. Dit gebeurt in zogenaamde combisheets. In deze combisheet komt precies te
staan welk studieonderdeel, met welke hoeveelheid studiepunten in welke periode ingeroosterd moet
worden. De planning is dusdanig dat per periode een zo evenwichtig mogelijke verdeling van studielast
plaatsvindt. In de praktijk worden de combisheets eerst met generieke informatie ingevuld: stageperioden
en studieonderdelen uit de leerlijn Onderwijskunde en beroepsvorming. De vakgroepen vullen dit vervolgens
aan met vak en vakdidactische studieonderdelen.
Aanvullend op de combisheet leveren opleidingen cursusinformatie. Dit is informatie zoals bijvoorbeeld
het aantal lesuren, de werkvormen, de toetsvormen, de docent, het studiemateriaal, etc. Deze informatie
is inzichtelijk in de zogenaamde Hogeschoolgids: een online document waarin studenten de informatie
kunnen nalezen. Ook komt deze informatie in Osiris. Zo kunnen studenten in Osiris zien voor welke
studieonderdelen zij in aanmerking komen en voor welke onderdelen zij zich moeten inschrijven.
De combisheets vormen ook een bron op basis waarvan de taaktoedeling van docenten kan worden bepaald.
Bovenstaande fase is rond april klaar voor het volgende studiejaar.

5.3.2. Onderwijsperioden, roostering, praktisch verloop studie

De HR heeft ervoor gekozen studieonderdelen in een periodemodel aan te bieden. Het studiejaar is
opgedeeld in vier perioden (ook wel blokken genoemd) die elk uit tien weken bestaan. In deze weken
bieden opleidingen studieonderdelen die meestal acht lesweken duren. In de resterende weken volgen
dan toetsen en hertoetsen.

28

Opleidingsprofiel Lerarenopleiding Aardrijkskunde

Stages lopen in jaar twee, drie en vier door in de diverse blokken. Studenten hebben dan een deel van de
week de verplichting op de stageschool te zijn en een deel van de week begeleid onderwijs te volgen op
de HR. Deze organisatie van stages noemen we het lintmodel. In het eerste jaar zijn student in één blok
één dag per week op stage.
De inrichting en roostering van een blok is gebaseerd op de combisheets (vorige paragraaf). Der roosterdienst
maakt de (toets)roosters als volgt:
`` De dienst maakt per blok eerst een roostering van de generieke onderdelen uit de combisheets als
stages, keuzeonderwijs en onderwijskundige onderdelen.
`` Samen met de coördinator van de vakgroep roostert hij daar de opleidingsspecifieke onderdelen uit
de combisheets omheen.
`` De (toets)roosters worden ongeveer twee weken voor aanvang daarvan gepubliceerd op het intranet
van de HR (genaamd HINT).
Als de roosters online staan, weten studenten concreet welke onderdelen op welke tijdstippen worden
aangeboden, wie de docent is en wat de lokalen zijn. Hij kan zich, aanvullend op de informatie uit de
Hogeschoolgids en Osiris nader op de studieonderdelen oriënteren door uitgebreide cursusbeschrijvingen
te lezen en materiaal te downloaden of aan te schaffen. Dit materiaal staat klaar in N@tschool.

5.4.

IT-systemen in de opleiding Aardrijkskunde

In bovenstaande tekst zijn de diverse ondersteunende IT-systemen reeds genoemd. Deze systemen spelen
echter een dusdanig belangrijke rol dat we ze hier aanvullend bespreken.
N@tschool
N@tschool is de digitale leeromgeving van de HR. Studenten kunnen hier in eerste instantie het
cursusmateriaal vinden dat zij nodig hebben. Ook kunnen zij, indien nodig, opdrachten met dit programma
inleveren. Dat geldt bijvoorbeeld voor de stageportfolio’s. De docent kan dit dan online bestuderen en
er feedback aan toevoegen. Als studenten materiaal in N@tschool inleveren, wordt dit automatisch
gecontroleerd (door een hulpprogramma genaamd Ephorus) op plagiaat.
Osiris
Dit programma is vooral bedoeld voor studentadministratie en –vorderingen. Docenten kunnen
studieresultaten (studiepunten) invoeren bij de studenten die hun studieonderdeel gevolgd hebben.
De studenten zien op hun beurt wat het resultaat. In Osiris zijn de examenprogramma’s opgenomen.
Studenten kunnen dat zien, en tevens, door de ingevoerde resultaten, welke onderdelen daarvan zij met
succes hebben afgerond, en hoeveel studiepunten zij hebben behaald. Met dit overzicht kunnen zij zich
ook inschrijven voor betreffende onderdelen. Dit is nodig omdat in het IvL de verplichting bestaat dat
studenten dit voor elk te volgen onderdeel doen.
Een andere mogelijkheid is dat ook opmerkingen over en afspraken met de student in Osiris worden
genoteerd. Dit gebeurt bij de SLC-gesprekken (zie paragraaf 4.4.9). Zo kan er een dossier over studenten
worden aangelegd dat niet alleen uit studiepunten bestaat, maar ook uit kwalitatieve opmerkingen en
notities. Deze zijn van belang in het geval studenten studeren met een beperking, er iets gebeurt in de
persoonlijke levenssfeer, langdurige ziekte afwezigheid, of wanneer het informatie betreft die voor het
BSA belangrijk is.
Als gevolg van de planningsprocedure (paragraaf 5.3.2) komt alle cursusinformatie in Osiris. Daardoor kan
ook de taakbelasting van docenten uit deze planning worden afgeleid. In Osiris is zo voor docenten ook
die taakbelasting (het PTD: Planning en Taak toedeling) in te zien.
HINT
Het Hogeschool INTranet (HINT) is een (interne) website waarop studenten, docenten en andere
medewerkers een veelheid van informatie kunnen vinden. Dit kan variëren van brochures, roosters, het
hogeschoolblad (Profielen), verslagen van conferenties, vakantieperioden, hogeschoolgidsen (waarin het
Onderwijs en Examen Reglement). Studenten gebruiken HINT vooral om informatie over en formulieren
voor stages te vinden, voor de roosters en om ziekmeldingen van docenten te kunnen zien.
Facebook pagina ‘Aardrijkskunde Hogeschool Rotterdam’
De Lerarenopleiding Aardrijkskunde heeft een goed werkende Facebook pagina. Op deze pagina
posten docenten en studenten regelmatig inhoudelijk informatie over aardrijkskunde en onderwijs. Ook
uitnodigingen voor lezingen, excursie of alumnibijeenkomsten worden op deze pagina gezet.
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6.

Toetsen en gerealiseerde eindkwalificaties
In dit hoofdstuk staat beschreven hoe de Lerarenopleiding Aardrijkskunde gestalte geeft aan het Toetsbeleid
Instituut voor Lerarenopleidingen 2013-2017 (IvL maart 2014). Het maakt inzichtelijk op welke wijze er
getoetst wordt binnen de opleiding. De toetsing van de eindkwalificaties wordt beschreven om duidelijk te
maken hoe en wanneer de eindkwalificaties (inclusief de Body of Knowledge and Skills/kennisbases) worden
getoetst. Het behalen van de eindkwalificaties is voorwaardelijk voor de startbekwame leraar aardrijkskunde.
In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens de beleidskaders, de visie op toetsing, de niveauverantwoording
door middel van het toetsprogramma, de toetsvormen, de toetsorganisatie en de kwaliteitsborging van
de toetsing van de opleiding beschreven.

6.1.

Beleidskaders

6.2.

Visie op toetsing

De opleiding houdt zich aan de richtlijnen over toetsen en beoordelen die aansluiten bij de landelijke
kaders, de nieuwe wettelijke kaders (ten aanzien van rol en functioneren van de examencommissie),
het aangepaste NVAO-accreditatiekader 2014, de implementatie van landelijke kennisbases en toetsen,
afstudeerrichtlijnen vanuit de Vereniging van Hogescholen en de kaders die door de HR en het IvL zijn
geformuleerd. Voor de opleiding is de IvL-brede Onderwijs- en Examenregeling (OER) van kracht. De
richtlijnen van het instituutsbrede beleid zijn te onderscheiden in drie thema’s: 1. het toetsprogramma, 2.
de toetskwaliteit en 3. de borging van de toetsing en het te bereiken eindniveau.

De Lerarenopleiding Aardrijkskunde leidt tweedegraads leraren op die beschikken over voldoende
vakmanschap én meesterschap. Vakmanschap en meesterschap wordt getoetst op toepassings- en
inzichtniveau door middel van kennistoetsen en verslagen waaruit kennis, vaardigheid en inzicht is af
te leiden. Vakmanschap en meesterschap wordt daarnaast geïntegreerd beoordeeld in realistische
praktijksituaties in stages en projecten in een opbouwende complexiteit.
Om een toets betekenisvol te laten zijn is het van belang dat de uitwerking van een toets betrekking heeft
op vragen of problemen die relevant zijn in de eigen beroepscontext.
Toetsing op de Lerarenopleiding Aardrijkskunde heeft twee doelstellingen: beoordelen en begeleiden
(summatief en formatief toetsen). Ten eerste is toetsing bedoeld om de kwaliteit van de opleiding te
bewaken: afgestudeerde studenten moeten aan wettelijk vastgestelde startbekwaamheidseisen voldoen
en de opleiding moet dat garanderen en verantwoorden aan de maatschappij.
In de tweede plaats is toetsing bedoeld om de voortgang van de student in kaart te brengen en te bewaken;
het is dus ook een ontwikkelingsgericht instrument.
De Lerarenopleiding Aardrijkskunde maakt gebruik van een methodemix van toetsinstrumenten omdat
een mix van instrumenten en meetmomenten de meeste garantie biedt voor een betrouwbare en valide
uitspraak over de competenties en kennis van de student.
Toetsing maakt deel uit van het onderwijsprogramma en wordt net als alle andere onderdelen van het
onderwijs ingezet ten dienste van het leren van de student. Daarom investeert de opleiding optimaal in
de kwaliteit van de toetsing en beoordeling.
`` Aan toetsen worden kwaliteitseisen gesteld als validiteit, betrouwbaarheid, transparantie,
authenticiteit, betekenisvolheid voor de student en bruikbaarheid. In het IvL is dit in de nota over
toetsbeleid vastgelegd.
`` Een andere afspraak is dat er in het IvL toetscommissies actief worden. Deze toetscommissie
(een per cluster) voeren de gedelegeerde taak van de Examencommissie uit: het bewaken van de
toetskwaliteit. Dit volgens een vaste procedure.
`` Dit toetsbeleid vult de opleiding op een aantal punten aan met aanvullend beleid voor didactiek en
toetsing. Zo wordt iedere toets bekeken door twee of meer docenten alvorens de studenten de toets
maken. Ook voor de beoordeling geldt dat docenten na het nakijken overleggen over de beoordeling
van de vragen en eventueel hun beoordeling bijstellen alvorens deze aan de studenten te laten
weten.
De uitwerking van dit beleid is terug te zien in het toetsprogramma en de toetsvormen.
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6.3.

Toetsprogramma en toetsvormen

Het gevolg van genoemd beleid is dat een grote diversiteit aan toetsvormen in de opleiding voor komt.
Daardoor wordt niet alleen de bedoelde kwaliteit bereikt, maar passen we ook principes als “teach as you
preach” in de praktijk toe. Immers ook de afgestudeerde student moet deze toetsvormen kunnen hanteren
en daarin dezelfde kwaliteit bereiken.
Met de toetsen streven we twee doelen na: beoordelen en tussentijdse feedback geven (oftewel: summatief
en formatief toetsen). Ten eerste is toetsing bedoeld om de kwaliteit van de opleiding te bewaken:
afgestudeerde studenten moeten aan wettelijk vastgestelde startbekwaamheidseisen voldoen en de
opleiding moet dat garanderen en verantwoorden aan de maatschappij. Ten tweede is toetsing bedoeld
om de voortgang van de student in kaart te brengen en te bewaken; het is dus ook een ontwikkelingsgericht
instrument. De opleiding hanteert de volgende toetsinstrumenten.

6.3.1. Schriftelijke kennistoets

Voor de aspecten van de kennisbases die niet in de praktijk (kunnen) worden getoetst nemen we schriftelijke
kennistoetsen af. De studenten maken deze op de opleiding. De toetsen en ze zijn gericht op het begrijpen
en kunnen toepassen van de kennisbases.
In de schema’s per studiejaar staat welke cursussen uit het curriculum door een kennistoets worden
beoordeeld. In Osiris is de schriftelijke kennistoets herkenbaar als ‘S’ of ‘MC’. Een speciale kennistoets is
de Landelijke Kennistoets (LKT): twee keer per jaar kunnen studenten deelnemen aan deze toets. De toets
bevat vragen die gaan over de landelijke kennisbasis voor het vak Aardrijkskunde.

6.3.2. Vaardigheidstoets

Voor het toetsen van vaardigheden uit de kennisbases hanteren we vaardigheidstoetsen, soms in een
(gesimuleerde) praktijkomgeving. In de schema’s per studiejaar staat welke cursussen uit het curriculum
door een vaardigheidstoets worden beoordeeld. In Osiris worden vaardigheidstoetsen afgekort met ‘VT’.
Een specifieke vaardigheidstoets is het mondelinge tentamen (‘M’ in Osiris).

6.3.3. Opdracht, verslag, presentatie

Bij enkele onderdelen van de opleiding krijgt de student een opdracht. Meestal is dit een verzameling
van kortere opdrachten, in Osiris herkenbaar als ‘O’. Als een opdracht in groepsverband moet worden
uitgewerkt wordt in Osiris ‘GO’ genoteerd. Ook kan de student gevraagd worden een verslag (‘VS’ in Osiris)
te maken: het op papier uitwerken van een opdracht. Het kan ook zijn dat de student een presentatie (‘P’)
moet geven: hij presenteert de uitwerking van de opdracht voor de klas.
Een toets kan ook bestaan uit verschillende toetsvormen. Deze wordt dan een samengestelde toets (‘ST’)
genoemd.

6.3.4. Beroepsgerichte praktijkopdracht in portfolio

Studenten werken op de stageschool aan beroepsgerichte praktijkopdrachten (‘BP’ of ‘BO’). De complexiteit
van een praktijkopdracht hangt af van de opleidingsfase waarin de student zich bevindt. Deze opdrachten
noemen we Leerwerktaken (LWT). De kwaliteit van de uitvoering van deze LWT’s toetsen we aan de hand
van het eindkwalificatiedocument (zie bijlage 2) – zo is er een directe link tussen LWT’s en eindkwalificaties
waarneembaar.

6.3.5. Assessment

Per studiehaar is er voor de student een stage- en assessmenthandleiding beschikbaar. Deze handleiding
geeft aan hoe studenten hun competenties in een bepaald stadium kunnen ontwikkelen en hoe ze die
door middel van de (tussentijdse) beoordelingen en/ of kwalificerende assessments kunnen aantonen.
Op alle competenties moet de student aan het einde van zijn studie zijn ‘startbekwaam zijn’ aantonen.
De bekwaamheid van de niveaus aan het einde van de hoofdfase (LIO-bekwaam) en het einde van de
afstudeerfase (Startbekwaam) worden respectievelijk door middel van het LIO-assessment en het Assessment
Startbekwaam getoetst. Dit gebeurt door een onafhankelijke assessor van het assessmentcentrum van IvL
en de vakcoach van de (stage)school. Alle assessments worden in Osiris aangeduid met de afkorting ‘AS’.
De vier assessments zijn:
`` Studiejaar 1: Hoofdfase bekwaamheidstoets (in ontwikkeling)
`` Studiejaar 2: Voortgangstoets (in ontwikkeling)
`` Studiejaar 3: Lio-Assessment
`` Studiejaar 4: Assessment Startbekwaam
De opleiding kiest per cursus een toetsvorm op basis van de leerlijnen die bij de cursus horen. Voor een
compleet overzicht van de dekking van de eindkwalificaties binnen de opleiding, zie de toetsdekkingsmatrices
in bijlage 6.
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6.3.6. Formatieve toetsing

Formatieve toetsing vindt plaats tijdens de stage en tijdens de lessen. We stimuleren de student regelmatig
feedback te vragen op zijn stageschool, aan zijn vakcoach en zijn leerlingen. Dit doet hij aan de hand van
een feedbackformulier. In zijn reflectieverslagen beschrijft de student wat hij hiermee heeft gedaan.
Verder voert de student regelmatig evaluatiegesprekken met zijn stagebegeleider en zijn vakcoach.
Halverwege de stageperiode in studiejaar 2, 3 en 4 is er een tussenevaluatie met de stagebegeleider en de
vakcoach. De student bereidt deze tussenevaluatie voor met een reflectie op zijn competentieontwikkeling.
Ook tijdens het werken aan beroepsproducten vraagt de student feedback aan zijn stagebegeleider en/
of vakcoach.
Daarnaast krijgen studenten in de uitvoering van cursussen feedback van de docent en medestudenten
op bijvoorbeeld proeflessen en presentaties en krijgen zij een proeftoets.

6.4.

Toetsontwikkeling, -afname en -evaluatie

In deze paragraaf beschrijven wij de wijze waarop wij omgaan met het ontwikkelen, afnemen en evalueren
van toetsen. Hoewel we de beschreven werkwijze nog niet bij elk cursusonderdeel volledig in praktijk
brengen, hebben we de afgelopen periode belangrijke stappen gezet in deze richting.

6.4.1. Ontwikkeling

We besteden speciale aandacht aan de ontwikkeling van onze toetsen. Hierbij richten wij ons op de volgende
aandachtspunten:
`` Er zijn altijd twee docenten verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit van de toets en het
beoordelingsmodel (inclusief cesuur) (het vierogenprincipe).
`` De docenten construeren de toets met behulp van een toetsmatrijs.
`` De docenten overleggen ook achteraf over het correctiemodel en de eventuele bijstelling van de
cesuur. Bij praktijkopdrachten zijn de beoordelingscriteria van tevoren vastgesteld.

6.4.2. Uitvoering

Na afloop van een onderwijsperiode volgen een toets- en een hertoetsweek. Binnen maximaal 15 werkdagen
na afname van de toets heeft de docent de toetsresultaten ingevoerd in Osiris en de schriftelijke feedback
op opdrachten in N@tschool gezet. Docenten maken afspraken met studenten voor nabespreking van de
toets of toelichting op de feedback. Na de bespreking of toelichting ondertekent de docent de resultaten
elektronisch in N@tschool. Drie weken na bekendmaking van de resultaten levert de docent de schriftelijke
toetsen in ter digitalisering en opslag.

6.4.3. Evaluatie

Per blok voert de vakgroepcoördinator Aardrijkskunde gesprekken met het studentpanel. Het studentenpanel
vertegenwoordigt alle groepen van de lerarenopleiding Aardrijkskunde. In dit panel evalueren de studenten
de cursussen van het voorbije blok, evenals de toetsweek en de algemene organisatie en communicatie.
Een andere vorm van evaluatie is de blokevaluatie: per blok selecteren wij enkele cursussen die met behulp
van Evasys worden geëvalueerd. Deze gegevens zijn voor elke docent beschikbaar en we streven ernaar
deze binnen het vakgroepoverleg te bespreken.
Ook evalueert de toetscommissie ieder blok één of twee cursusonderdelen. Deze evaluaties zijn gericht op
de toets (en niet op het handelen van de docent). De evaluaties vinden clusterbreed plaats in een bepaald
thema, zoals vakdidactiek of grammatica. Hierdoor ontstaat uitwisseling van ideeën rondom toetsing.

6.5.

Toetsprocedure en kwaliteitsborging

De kwaliteitsbewaking van de toetsen in de opleiding, loopt in lijn met het beleid van het IvL. Er zijn twee
verschillende procedures: kwaliteitsbewaking van de assessments (stage jaar drie en vier) en de overige
toetsen.
Assessmentcentrum
Het Assessmentcentrum is een aparte afdeling van het IvL die geheel als taak heeft de assessments (LIObekwaam en Startbekwaam, zie paragraaf 4.4.7) op hun kwaliteit te bewaken. Dit doet het onafhankelijk
van de opleidingen. Beoordelingen van studenten in hun stages, volgen zo algemene standaarden. Het
assessmentcentrum kijkt of de beoordeling van een student altijd gebaseerd is op de competenties, zoals
te zien zijn in dekkingsmatrijs. Zo kan het centrum kijken of studenten in assessments de eindkwalificaties
van de opleiding hebben aangetoond. Het Assessmentcentrum is apart geaccrediteerd omdat deze
kwaliteitsbewaking aan de eisen voldoet.
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De procedure loopt, na de stappen in paragraaf 4.4.7, als volgt. Als het assessment heeft plaatsgevonden,
moeten de beoordelaars een rapportageformulier invullen. Daarin geven zij uitvoerig verslag bij de vraag
of de competenties op (LIO- of startbekwaamniveau) zijn gehaald, verwijzend naar het bewijsmateriaal
in dossiers van studenten. Dit rapport is volgens een vast format van het Assessmentcentrum. Het dient
vervolgens bij dit centrum te worden ingeleverd, waarbij het kijkt of het juist is ingevuld en of aan de
gewenste competenties is voldaan. Daarna kunnen de studiepunten worden uitgekeerd.
Toetscommissie
Formeel heeft de Examencommissie de bevoegdheid de kwaliteit van alle toetsen te bewaken. In het IvL is
dit gedelegeerd naar speciale Toetscommissies. Elk cluster heeft zijn eigen commissie, waarin ook telkens
één lid van de Examencommissie zitting heeft. In Toetscommissie van het cluster Mens en Maatschappij
zit een docent van de vakgroep Aardrijkskunde.
In het IvL is afgesproken dat elke toets een toetsmatrijs en een antwoordmodel kent (in PDCA-termen:
Plan). Deze worden door de docenten gemaakt (Do). De toets en de beoordeling volgen in de toets weken.
De Toetscommissie beoordeelt nu deze gang van zaken. Zij kijkt of de toetsmatrijs en het beoordelingsmodel
daadwerkelijk passen bij de leerdoelen van de cursus, en daarmee bij de eindkwalificaties. Ook taalgebruik,
instructie, omvang, helderheid worden bekeken. Dit doet de commissie door betreffend materiaal te
bestuderen en bekritiseren met behulp van een standaard checklist (Check). De beoordeling van de toets
wordt met betreffende docent doorgenomen, en kan aanleiding zijn de toets bij te stellen (Act). Zo is er
een voortdurende cyclische bewaking van de toetskwaliteit van de opleidingen.
Aangezien een docent Aardrijkskunde lid is van de Toetsommissie, is de procedure materieel onderdeel
van het vakgroepoverleg. Eens in het half jaar bespreekt de vakgroep toetsen op de beschreven manier.
De betreffende docent rapporteert aan de commissie.

6.6.

Kennisbasistoets

6.7.

Afstuderen bachelor

Sinds het collegejaar 2014-2015 zijn studenten van de lerarenopleiding Aardrijkskunde verplicht om
de landelijke kennistoets te maken. Binnen het project 10voordeleraar hebben de Aardrijkskunde
opleidingen in Nederland de kennistoets ontwikkeld. Dit was een vervolg op de ontwikkeling van de
landelijke kennisbasis.

In de afstudeerfase (vierde studiejaar) van de opleiding worden de opleidingscompetenties ontwikkeld en
beoordeeld op het niveau van een startbekwaam leraar VO/BVE.
Het afstuderen bestaat uit:
`` afstuderen Leraar (praktijkgericht onderzoek), 6 EC afstuderen plus 2 EC vakdidactiek26;
`` de beoordeling van alle competenties in het assessment startbekwaam27, 8 EC.
Component afstuderen
Afstuderen Leraar Aardrijkskunde
Vakdidactiek (Leraar Aardrijkskunde)
Stage met Assessment startbekwaam

EC
6
2
8

HR-Competenties
3, 7
3, 7
1-7

6.7.1. Afstudeerprogramma

Gezien het belang, de complexiteit en de omvang van de afzonderlijke onderdelen heeft IvL ervoor gekozen
verschillende componenten afstuderen te beoordelen. Dit betekent dat alle componenten afzonderlijk met
minimaal een 5,5 (voldoende) moeten worden afgerond. Daarbij is er geen mogelijkheid tot compensatie.
Bij de onderdelen A maakt de student een eindopdracht en bij onderdeel B is de beoordeling van het
assessmentdossier middels een gesprek met 2 onafhankelijke examinatoren het uitgangspunt van de
beoordeling. De vaststelling van de afstudeeronderwerpen wordt bepaald door de belangstelling en
professionele behoefte of interesse van de student voor een bepaalde profilering en/of specialisatie.
Daarnaast vindt de beoordeling altijd plaats door minimaal twee docenten/assessoren aan de hand van
door de opleiding vastgestelde beoordelingsformulieren met beoordelingscriteria.
Afstuderen Leraar
Het doel van deze afstudeeropdracht is het tonen van startbekwaamheid ten aanzien van de competenties
3 en 7. Het onderzoek vindt gefaseerd plaats.
1. Oriënterende fase: voorlichting met aandacht voor de beoordelingscriteria, verkenning van de
onderzoeksvraag.
2. Afstudeervoorstel: keuze onderwerp, formuleren vraagstelling met deelvragen. Het onderwerp
wordt in het docententeam besproken. Het moet een duidelijke relatie hebben met het vakgebied
en/of vakdidactiek en betrekking hebben op een vraag uit de beroepspraktijk (stageschool of andere
praktijkinstelling), leidend tot een beroepsproduct dat innoverend is en een toegepast karakter heeft
in de beroepspraktijk. Na goedkeuring van het onderwerp wordt het afstudeervoorstel geschreven, in
26
27
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Zie de cursushandleidingen Afstuderen Leraar Biologie, Natuurkunde, Wiskunde en TBO 2014-2015
Assessment startbekwaam; brochure voor de student, 2014-2015, jaar 4 voltijd/deeltijd/OidS
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overleg met de afstudeerbegeleider en opdrachtgever/vakcoach. Het definitieve voorstel wordt aan
beide begeleiders ter accordering voorgelegd.
3. Onderzoeksplan met een plan van aanpak en een planning. Daarvoor wordt een literatuuronderzoek
gedaan. De afstudeerbegeleider en een tweede, onafhankelijke beoordelaar (vakdocent) beoordelen
het onderzoeksplan met een go of no go.
4. Uitvoering en verslaglegging van onderzoek en beroepsproduct. Het beroepsproduct wordt uitgeprobeerd,
geëvalueerd en bijgesteld. Tijdens de uitvoering heeft de student minimaal drie voortgangsgesprekken met
de afstudeerbegeleider, waarin hij keuzes toelicht en inzichtelijk maakt wat de volgende werkzaamheden
zullen zijn tot de volgende voortgangsbespreking.
Het verslag van het onderzoek en het eventuele beroepsproduct wordt door twee beoordelaars beoordeeld,
die onafhankelijk van elkaar het beoordelingsformulier invullen en vervolgens de beoordeling bespreken.
Als consensus niet wordt bereikt, wordt het beroepsproduct door een derde beoordelaar nagekeken. Ook
weegt het advies van de vakcoach mee in het bereiken van consensus. De beoordelingscriteria (rubrics)
zijn opgenomen in de studentenhandleiding.
Assessment startbekwaam
De student wordt beoordeeld op alle zeven competenties op het niveau van startbekwaamheid. Twee
onafhankelijke assessoren, een opleidingsassessor en een schoolassessor, beoordelen de student aan de
hand van de gedragsindicatoren en vijf kernbegrippen die het verschil tussen lio-bekwaam en startbekwaam
aangeven: het handelen kunnen verantwoorden, over een breed repertoire beschikken, materiaal kunnen
ontwikkelen, effectief handelen, en planmatig en proactief handelen.
De student stelt een assessmentdossier28 samen met de volgende onderdelen:
`` bewijzen en zelfbeoordeling die de resultaten van de ontwikkelpunten vanuit het lio-assessment laten
zien;
`` drie casussen – gerelateerd aan de kernbegrippen en de competenties – die de startbekwaamheid
aantonen;
`` een stageontwikkelingsmeter die is ingevuld door de coach, tweemaal in zowel jaar 3 als jaar 4;
`` een studiepuntenoverzicht uit Osiris waaruit blijkt dat de student aan de ingangseisen voldoet.
Beide assessoren beoordelen vooraf de bewijzen en casussen in het assessmentdossier, om te bepalen of
de student assessmentwaardig is. Na goedkeuring van het dossier, volgt een criteriumgericht interview. De
assessoren geven onafhankelijk van elkaar scores (met een verantwoording) voor de diverse onderdelen aan
de hand van assessorenformulieren.29 De beoordelaars vergelijken hun bevindingen en komen tot consensus,
waarbij het eindoordeel bij de opleidingsassessor ligt. De student krijgt vooraf via de handleidingen en van
de stagebegeleider informatie over de inhoud en werkwijze van het assessment en direct na het assessment
een mondelinge terugkoppeling en vervolgens een terugkoppeling via het beoordelingsrapport.

6.7.2. Afstuderen kopopleiding en zij-instroom

Studenten van de kopopleiding en zij-instroom hebben eveneens de onderdelen afstuderen Leraar en
assessment startbekwaam. Bij het onderdeel afstuderen Leraar is de onderzoekscomponent kleiner dan
in het reguliere curriculum, omdat de studenten in hun eerdere opleiding al een afstudeeronderzoek
hebben uitgevoerd. De student moet vooral laten zien vakdidactisch bekwaam te zijn, wat moet blijken uit
het beroepsproduct. De begeleiding en beoordeling ligt bij de vakgroep en geschiedt op dezelfde wijze
als in het reguliere curriculum.
Het assessment is bij de kopopleiding30 gelijk aan het lio-assessment in het reguliere curriculum, maar
dan op het niveau van startbekwaamheid: lesobservatie met voor- en nagesprek en een criteriumgericht
interview over het assessmentdossier, met daarin: per competentie een zelfbeoordeling onderbouwd
met bewijzen, een stageontwikkelingsmeter waarin de vakcoach elke competentie heeft beoordeeld en
een studiepuntenoverzicht waaruit blijkt dat aan de ingangseisen is voldaan. Bij de zij-instroom heeft
het assessment31 ook deze opzet, behalve dat niet wordt gewerkt met een stageontwikkelingsmeter. Zijinstromers hebben een aanvullende opdracht die betrekking heeft op het functioneren in het team en
de schoolorganisatie. Dit heeft de vorm van een gesprek met twee leden van de schoolleiding over een
bepaald thema. Het assessment wordt afgenomen door twee onafhankelijke assessoren.

28

29
30
31

Handleiding voor het maken van het assessmentdossier startbekwaam in voorbereiding op het assessment startbekwaam,
2014-2015, jaar 4 voltijd/deeltijd/OidS
Assessorenformulieren assessment startbekwaam 2014-2015
Assessment startbekwaam kopopleiding, brochure voor de student 2014-2015
Assessment startbekwaam zij-instroom, brochure voor de student 2014-2015
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6.8.

Borging van de toetskwaliteit

Wij borgen op verschillende manieren de kwaliteit van onze toetsen, zowel op opleidings- als op
instituutsniveau.

6.8.1. Examencommissie en toetscommissie

Formeel heeft de Examencommissie de opdracht de kwaliteit van alle toetsen te bewaken. In het IvL is deze
taak gedelegeerd aan Toetscommissies. Elk cluster heeft zijn eigen toetscommissie, waarin ook telkens
één lid van de Examencommissie zitting heeft. In de toetscommissie van het cluster Mens & Maatschappij
zit een docent van de vakgroep Aardrijkskunde. De toetscommissie beschikt over een procedure en
instrumenten32 om de kwaliteit van de toetsen te beoordelen. De checklists van de toetscommissie geven
criteria voor beoordeling van de validiteit, betrouwbaarheid, inzichtelijkheid en efficiëntie.33 34 De feedback
en conclusies worden met de docent en in het teamoverleg van de betreffende opleiding besproken.
Eventuele verbeteringen worden direct in de toets en/ of handleiding doorgevoerd.
Binnen het IvL is afgesproken dat elke toets een toetsmatrijs en een antwoordmodel kent; de docenten
maken deze en de toetscommissie beoordeelt ze steekproefsgewijs. Zij gaat na of toets/dossier, toetsmatrijs
en beoordelingsmodel passen bij de leerdoelen van een cursus en daarmee bij de eindkwalificaties. De
commissie bekijkt ook taalgebruik, instructie, omvang, helderheid. Dit doet de commissie door betreffend
materiaal te bestuderen en bekritiseren met behulp van een standaardchecklist. De beoordeling van de
toets wordt met betreffende docent doorgenomen, en kan aanleiding zijn de toets bij te stellen. Zo is er
een voortdurende cyclische bewaking van de toetskwaliteit van de opleidingen.

6.8.2. Studentevaluaties

We bespreken alle zaken rondom toetsing ook tijdens de studentenevaluaties en indien van toepassing
in de opleidingscommissie. Naast andere facetten van de opleiding evalueren we toetsing en beoordeling
na elke onderwijsperiode van tien weken (blok) met een studentenpanel. Daarnaast evalueren we elk blok
schriftelijk enkele cursussen. De evaluatie-uitkomsten bespreken we in het docententeam besproken, en
waar mogelijk voeren we verbeteracties direct door. De doorgevoerde verbeteringen bespreken we in het
daaropvolgende blok met het studentenpanel.

6.8.3. Professionalisering

Het interne scholingsaanbod van de hogeschool bevat scholing die verplicht is voor leden van de
examencommissies en toetscommissies. Regelmatige interne netwerkbijeenkomsten van de voorzitters van
examencommissies zorgen ook voor deskundigheidsbevordering. De voorzitter van de examencommissie
volgt regelmatig externe scholing, met name met betrekking tot wet- en regelgeving.

6.8.4. Assessmentcentrum

Elke assessor die LIO-assessments en assessments startbekwaam afneemt heeft een basistraining gevolgd
waarin wordt gewerkt aan acht assessorencompetenties. Elke assessor doet minimaal zes assessments per
jaar en bouwt daarmee een portfolio op om tot voldoende niveau te komen voor certificering. Daarnaast
zijn er verplichte opfristrainingen na drie jaar. Scholing van docenten in toetsing is onderdeel van de IvLbrede professionaliseringsdagen. Geregeld vinden er kalibreersessies voor assessoren plaats.
Het assessmentcentrum van IvL is sinds 2014 Hobéon-gecertificeerd: dit betekent dat de kwaliteit van de
organisatie en de inhoud van de assessments en de rapportage achteraf van goede kwaliteit zijn bevonden.

6.8.5. PDCA-cyclus bij toetsontwikkeling

Met het oog op permanente kwaliteitsverbetering volgt de opleiding ook de PDCA-cycli (Plan Do Check
Act) voor het toetsplan, het construeren van toetsen en de kwaliteitscontrole achteraf. Dit betekent onder
meer dat docenten voor iedere kennisgestuurde toets een toetsmatrijs met antwoordmodel maken.
De beoordelingscriteria zijn gebaseerd op de eindkwalificaties, waarmee wordt geborgd dat de toetsen
aansluiten op de leerdoelen en de onderscheiden niveaus. Aan de hand hiervan worden de toets en de
hertoets ontworpen.

32
33
34

36

Procedure en analyse-instrumenten toetsen IvL (2011) digitaal beschikbaar.
Checklist toetsanalyse IvL voor KGL en PGL 2011
Procedure toetscommissie Mens & Maatschappij
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ATEE
BIO
BoKS
BSA
BVE
DD
DT
EC(TS)
EVC
GKB
HR
IvL
KNAG
KPB
Lero
LIO
LWP
LWT
MC
NVAO
OCW
OER
OidS
OIIO
PDCA
PGO
PMG
PAP
POP
PTD
ROC
ROM
SBL
SLC
STARR
(V)MBO
VO
VT

Association for Teacher Education in Europe
(wet op de) Beroepen in het Onderwijs
Body of Knowledge and Skills
Bindend Studieadvies
Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie
Dublin descriptoren
Deeltijd
European Credit (Transfer System)
Elders Verworven Competenties
Generieke Kennis Basis
Hogeschool Rotterdam
Instituut voor Lerarenopleidingen
Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap
Korte praktijkbeoordeling
Lerarenopleidingen VO/BVE
Leraar in opleiding
Leer- Werkplan
Leer- WerkTaak
Multiple Choice
Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwijs- en Examenreglement
Opleiden in de School
Outside In, Inside Out
Plan Do Check Act
Probleemgestuurd Onderwijs
Projectmatig en Multidisciplinair samenwerken aan Grootstedelijke vraagstukken
Persoonlijk Activiteitenplan
Persoonlijk Ontwikkelingsplan
Planning- en Taaktoedeling
Regionaal Opleidingscentrum
Rotterdams Onderwijsmodel
Stichting Beroepskwaliteit Leraren
Studieloopbaancoaching
Situatie, Taken, Activiteiten, Resultaat en Reflectie
(Voorbereidend) Middelbaar Beroepsonderwijs
Voortgezet onderwijs
Voltijd
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2.

Competentieprofiel (eindkwalificaties) Aardrijkskunde
Competentie 1 - Interpersoonlijk
Samengevat: Het vermogen een sfeer van samengaan en samenwerken met leerlingen te realiseren.
De kandidaat functioneert in voldoende mate autonoom zodanig dat:
`` zowel leiding kan geven als kan begeleiden;
`` zowel kan sturen als kan volgen;
`` conflicten kan oplossen;
`` communicatieve vaardigheden op een effectieve manier kan gebruiken,
zodat een sfeer van samenwerken en samengaan met de leerlingen ontstaan.
1e jaar stadium 1 en 2

2e jaar stadium 2 en 3

De student:
De student:
`` Laat zien contact met
`` Laat zien contact met leerleerlingen te kunnen maken
lingen te kunnen maken
(noemt leerlingen bij naam,
(noemt leerlingen bij naam,
maakt een praatje, heeft
maakt een praatje, heeft
oogcontact, sluit aan bij
oogcontact, sluit aan bij
interesses);
interesses);
`` Laat zien affiniteit te heb`` Laat zien affiniteit te hebben met de doelgroepen
ben met de doelgroepen;
waarvoor hij wordt opgeleid `` Signaleert gedrags- en
`` (observeert, praat met,
verhoudingsproblemen;
`` Laat zien dat hij leiding kan
leest over, krijgt zo een
beeld van belevingswereld).
geven aan de klas in standaardsituaties (houding,
stem, leidinggeven);
`` Toont betrokkenheid met
leerlingen en klassen;
Is in staat tot interactie met
de klas.

3e jaar stadium 3 – 4
(LIO)

4e jaar stadium 5
(Startbekwaam)

De student:
`` Maakt persoonlijk contact;
`` Maakt gebruik van verschillende gesprekstechnieken;
`` Signaleert gedrag- en
werkhoudingproblemen en
speelt daar goed op in;
`` Geeft leerlingen overwegend op positieve wijze
feedback op hun gedrag en
benoemt daarbij waar het
om gaat;
`` Bouwt effectief aan een
positieve relatie met individuen en (sub)groepen.

De student:
`` Hanteert in contacten met
leerlingen bewust een
arsenaal aan verbale en
non-verbale middelen;
`` Maakt bewust en effectief
gebruik van een arsenaal
aan gesprekstechnieken
(doorvragen, spiegelen);
`` Maakt bewust en effectief
gebruik van een variatie aan
strategieën en middelen
om gedrag van leerlingen in
goede banen te leiden;
`` Voert een proactief beleid
gericht op inbreng van
leerlingen;
`` Kan zijn gedrag vanuit theoretische en methodische
inzichten verantwoorden.

Relatie kennisbases / kennisaspecten per studiejaar
1e jaar stadium 1 en 2

2e jaar stadium 2 en 3

3e jaar stadium 3 – 4
(LIO)

4e jaar stadium 5
(Startbekwaam)

Generieke kennisbasis
`` Communicatiemodellen.

Generieke kennisbasis
`` Gespreksvoering.

Generieke kennisbasis
`` Gedrag- en werkhoudingsproblemen;
`` Omgaan met diversiteit;
`` Groepsdynamica.

Generieke kennisbasis
`` Werken in teams.
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Competentie 2 - Pedagogisch
Samengevat: Het vermogen te zorgen voor een veilige leeromgeving.
De kandidaat functioneert in voldoende mate autonoom zodanig dat:
`` recht doet aan de basisbehoeften van de leerlingen;
`` recht doet aan de verschillen tussen de leerlingen;
`` respect stimuleert voor elkaar en de omgeving,
zodat een veilige leeromgeving ontstaat.
1e jaar stadium 1 en 2

2e jaar stadium 2 en 3

3e jaar stadium 3 – 4
(Lio)

4e jaar stadium 5
(Startbekwaam)

De student:
`` Heeft een positieve insteek
naar leerlingen toe;
`` Heeft respect voor de
leerlingen; de leerlingen
hebben respect voor de
student;
`` Doet moeite de namen van
de leerlingen te kennen;
`` Oriënteert zich op verschillen tussen leerlingen
( schooltype, gedrag,
cultuur);
`` Observeert klassen in een
veilige leeromgeving.

De student:
`` Toont een positieve insteek
naar leerlingen toe;
`` Toont respect voor de
leerlingen; de leerlingen
hebben respect voor de
student;
`` Doet moeite de namen van
de leerlingen te kennen;
`` Oriënteert zich op verschillen tussen leerlingen
( schooltype, gedrag,
cultuur);
`` Kan een sfeer scheppen
waarin leerlingen zich
gewaardeerd en gerespecteerd voelen;
`` Heeft oog voor individuele
leerling (stille/ luidruchtige/
pesten e.d.);
`` Herkent verschillen tussen
leerlingen (schooltype,
gedrag, cultuur).

De student:
`` Gaat respectvol om met
leerlingen;
`` Benoemt achterliggende
waarden en normen in de
omgang met leerlingen;
`` Werkt aan het vergroten
van zelfstandigheid en
verantwoordelijkheid bij
leerlingen;
`` Stemt zijn aanpak af op
verschillen in sociaal-emotionele behoeftes van
leerlingen;
`` Bevordert dat leerlingen
zich gewaardeerd voelen.

De student:
`` Schept een klimaat waarin
leerlingen en docenten op
een respectvolle manier
met elkaar omgaan en
expliciteert achterliggende
waarden en normen;
`` Bevordert systematisch
initiatief en verantwoordelijkheid van leerlingen;
`` Ontwerpt een aanpak om
rekening te houden met
allerlei verschillen tussen
leerlingen en tussen groepen, voert die uit en kan die
verantwoorden;
`` Werkt op basis van zijn
pedagogische opvattingen en achterliggende
concepten systematisch
aan het scheppen van een
veilige leeromgeving en een
positief klimaat;
`` Kan de gekozen pedagogische aanpak toelichten en
verantwoorden.

1e jaar stadium 1 en 2

2e jaar stadium 2 en 3

3e jaar stadium 3 – 4
(LIO)

4e jaar stadium 5
(Startbekwaam)

Generieke kennisbasis
`` Pedagogische driehoek.

Generieke kennisbasis
`` Instructiemodellen Directe
Instructie .

Generieke kennisbasis
`` Gedrag- en werkhoudingsproblemen;
`` Begeleiden van leerprocessen;
`` Leerlingbegeleiding op
school;
`` Passend onderwijs voor
iedereen;
`` Omgaan met diversiteit;
`` Leerproblemen en andere
belemmeringen, o.a. leerproblemen;
`` Pedagogiek van het
(voorbereidend) beroepsonderwijs;
`` Burgerschapsvorming;
`` Onderwijskansen.

Generieke kennisbasis
`` Onderwijsconcepten;
`` Ethiek;
`` Cultuur en levensbeschouwing.

Relatie kennisbases / kennisaspecten per studiejaar
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Competentie 3 – Vakinhoudelijk en didactisch
Samengevat: Het vermogen een krachtige leeromgeving voor leerlingen te verwezenlijken.
De kandidaat functioneert in voldoende mate autonoom zodanig dat:
`` beschikt over voldoende kennis van schoolvak of leergebied, zowel inhoudelijk als didactisch;
`` zich een beeld vormt van leerlingen en rekening houdt met verschillen in leerstijl;
`` de motivatie van leerlingen bevordert;
`` de leersituatie zo inricht dat leerlingen deze als zinvol ervaren;
`` leerlingen ondersteunt in het kiezen en uitvoeren van leeractiviteiten;
`` leerlingen leermethodes leert verwerven;
`` recht doet aan verschillen tussen leerlingen,
zodat een leeromgeving ontstaat die stimulerend en uitdagend is en de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van leerlingen bevordert.
1e jaar stadium 1 en 2

2e jaar stadium 2 en 3

3e jaar stadium 3 – 4
(LIO)

4e jaar stadium 5
(Startbekwaam)

De student:
De student:
De student:
De student:
`` Toont zich enthousiast voor `` Toont zich enthousiast voor `` Stemt leerstof en (vak)
`` Begeleidt verschillende
zijn vak;
zijn vak;
didactiek af op de klas in de
typen leerprocessen en
`` Assisteert bij verschillende
`` Kan een lesvoorbereiding
lesopzet en –uitvoering;
kan deze op basis van
`` Staat duidelijk ‘boven de
lesvormen in de les;
(of een deel daarvan) maachterliggende concepten
`` Beheerst de leerstof die hij/
ken en deze toelichten aan
stof’ in de lessen;
analyseren en bijsturen;
`` Hanteert een scala aan
`` Analyseert leerproblemen
zij moet doceren en laat
een collega docent;
`` Assisteert bij de geven van
zien zich hierin te hebben
motiverende werkvormen
en ontwikkelt materiaal
verdiept;
lessen in verschillende
mede met het oog op vervoor de aanpak hiervan;
`` Kan met begeleiding van de
`` Hanteert een breed scala
lesvormen;
schillen tussen leerlingen;
`` Beheerst de leerstof die hij/
`` Begeleidt de uitvoering van
(vak)coach (gedeelten van)
aan leer –en onderwijsleeractiviteiten uit voeren in
zij moet doceren en laat
leertaken en geeft feedback
strategieën en kan de inzet
eenvoudige situaties.
zien zich hierin te hebben
op proces en product;
ervan verantwoorden;
`` Gebruikt leervorderingen
`` Ontwerpt leertrajecten op
verdiept
`` Kan met begeleiding van de
van leerlingen als info m.b.t.
basis van een samenhan(vak)coach (gedeelten van)
het leerprocesverloop.
gend didactisch concept;
`` Ontwikkelt beoordelingsinleeractiviteiten uitvoeren in
eenvoudige situaties;
strumenten en – procedu`` Kan de principes van direcres en kan deze verantte instructie toepassen.
woorden
Kiest op basis van een
gedegen kennis van het
(school)vak leerstof, maakt
deze toegankelijk en kan
zijn keuze en aanpak verantwoorden;
Prestatie-indicatoren Afstuderen Vak (dit is per 2015-2016
‘afstuderen leraar x’)
Beroepsproduct afstuderen:
`` Is in staat om zelfstandig,
systematisch en doelgericht
te werken aan de innovatie
van de eigen lespraktijk
(verbeteren didactisch
handelen, didactische
werkwijzen en beroepsproducten);
`` Is in staat om de aanpak
en het resultaat te laten
aansluiten bij professionele
standaarden van het vak en
de vakdidactiek.
`` Schriftelijke rapportage
volgens de norm cursushandleiding; *
`` Presenteert op duidelijke
wijze inhoud en resultaten
van het afstudeerproduct; *
Facultatief: indien een presentatie deel uitmaakt van dit
onderdeel:
`` Wijze van presenteren is
professioneel (opbouw,
structuur, overdracht, afgestemd op de technische
doelgroep);*
`` Gaat op professionele
wijze in op vragen uit het
publiek;*
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Relatie kennisbases/ kennisaspecten per studiejaar
1e jaar stadium 1 en 2

2e jaar stadium 2 en 3

3e jaar stadium 3 – 4
(LIO)

4e jaar stadium 5
(Startbekwaam)

Generieke kennisbasis
`` Het concept leren
`` Model didactische analyse
`` Leerdoelen
`` Nederlands onderwijsstelsel

Generieke kennisbasis
`` Visies op leren
`` Instructiemodellen Directe
Instructie
`` Cognitie, werking van de
hersenen en leren
`` Selectie en ontwerp van
leermiddelen
`` Identiteitsontwikkeling
`` Morele ontwikkeling
`` Adolescent en seksualiteit
`` Toetsing en evaluatie
(generiek)

Generieke kennisbasis
`` Vormgeving van leerprocessen
`` Instructiemodellen
Activerende Didactiek en
Samenwerkend leren
`` Leerling kenmerken
`` Taalgericht lesgeven
`` Begeleiden van leerprocessen

Generieke kennisbasis
`` Onderwijsvisies
`` Visies op leren

Kennisbasis Vak
Studenten hebben kennis en
inzicht in de basisprincipes
van de onderstaande onderdelen uit de kennisbasis:
`` Geomorfologie
`` Ecologische systemen
`` Natuur en cultuurlandschap
`` Nederlandse cultuurlandschappen
`` De strijd van Nederland
tegen het water
`` Economische geografie
`` Geografie voor stad en
platteland
`` Politieke geografie
`` Ontwikkelingsgeografie
`` Globes, kaarten en atlassen
`` Digitale informatie verwerking
`` Topografie
`` De regio in de geografie

Kennisbasis Vak
Studenten bezitten naast
(verdiepte) kennis en inzicht
van de basisprincipes uit de
kennisbasis ook vaardigheden om die kennis toe te
passen.
`` Geologie
`` Weer en klimaat systemen
`` Demografie en bevolkingsgeografie
`` Culturele geografie
`` De regio in de geografie
`` Thema’s en regio’s

Kennisbasis Vak
Studenten bezitten een
verdiepte kennis en inzicht
van de basisprincipes van
alle onderdelen binnen de
kennisbasis
`` Mens-Milieu relaties
`` Draagkracht van het Fysische milieu
`` Milieubeleid en duurzaamheid
`` Ontwikkelingsgeografie
`` Weer en klimaat systemen
`` Klimaatonderzoek
`` Thema’s en regio’s
`` De regio in de geografie

Kennisbasis Vak
Aan het eind van jaar 3
hebben de studenten de
kennisbasis afgerond met de
landelijke kennistoets

Kennisbasis Vakdidactiek
Studenten hebben kennis
van de basisprincipes van
het geven van het vak in het
tweedegraadsvakgebied
`` Nut en noodzaak van het
aardrijkskunde onderwijs
`` Geografisch denken
`` Het schoolvak aardrijkskunde
`` Aardrijkskunde leren

Kennisbasis Vakdidactiek
Studenten zijn in staat om
leerlingen naast kennis ook
vaardigheden aan te leren en
dit geheel te toetsen
`` Aardrijkskunde leren

Kennisbasis Vakdidactiek
Toepassen en verder
uitdiepen van vakdidactische
kennis uit jaar 1 en 2
`` Aardrijkskunde leren

Kennisbasis Vakdidactiek
Studenten zijn in staat
om zelfstandig kennis en
geografische vaardigheden
geïntegreerd in een coherent
lesprogramma op te zetten
`` Aardrijkskunde leren

Profilering Vak en Vakdidactiek *
Aanleren van basisprincipes
waarbij de kennisbasis een
leidraad is
Starten met:
`` geografisch leren kijken
`` creatief onderwijs

Profilering Vak en Vakdidactiek *
Accent op het kunnen
analyseren van vraagstukken
met behulp van geografische
begrippen waarbij de complexiteit van de werkelijkheid
centraal staat.
Binnen vakdidactiek staat de
docent als eigenaar van zijn
eigen lessen centraal, wat
zich uit in het ontwikkelen
van creatieve, inspirerende
en motiverende lessen.
Daarnaast blijven geografisch leren kijken en creatief
onderwijs belangrijk
Voorbeelden:
`` Activerende didactiek (rollenspelen, ontwikkelen spellen en verhalen vertellen)
`` Systeem Aarde en culturele
antropologie

Profilering Vak en Vakdidactiek *
Accent op professionele
ontwikkeling en wereldburgersschapsvorming.
Centraal staat dit jaar het in
toenemende mate autonoom
analyseren van vraagstukken
met behulp van geografische
begrippen waarbij de complexiteit van de werkelijkheid
centraal staat.
Daarnaast blijven geografisch leren kijken en creatief
onderwijs belangrijk
Voorbeelden
`` Afrika
`` Excursie Ghana
`` Klimaatverandering
`` Midden-Oosten

Profilering Vak en Vakdidactiek *
Centraal dit jaar staat
professionele ontwikkeling
en wereldburgersschapsvorming. Dit komt tot uitdrukking
in een filosofisch getinte geografische cursus en heeft zijn
weerslag in het afstuderen.

* De landelijke profilering van de Lerarenopleiding Aardrijkskunde: wij streven ernaar dat studenten een hoge mate van
autonomie en een doorleefd begrip van de complexiteit van de veelkleurige werkelijkheid ontwikkelen
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Competentie 3 – Vakinhoudelijk en didactisch
* deze criteria maken feitelijk (ook) onderdeel uit van competentie 1, maar zijn vanwege de uitdrukkelijke
verbinding van genoemd onderdeel van het afstudeerprogramma met competentie 3 en 7 en omwille van
overzichtelijkheid hier opgenomen

Competentie 4 – Organisatorisch
Samengevat: Het vermogen te zorgen voor een leef- en leerklimaat dat overzichtelijk ordelijk en taakgericht
is.
De kandidaat functioneert in voldoende mate autonoom zodanig dat:
`` recht doet aan de behoefte aan structuur;
`` de mate van structuur laat variëren afhankelijk van de groep en situatie;
`` ruimte schept voor leerlingen om zelf structuur aan te brengen;
`` leermiddelen en leerstrategieën laat aansluiten bij de mogelijkheden van leerlingen,
zodat voor de leerlingen een ordelijk, overzichtelijk en taakgericht werkklimaat ontstaat dat recht doet aan
onderwijsconcept.
1e jaar stadium 1 en 2

2e jaar stadium 2 en 3

3e jaar stadium 3 – 4
(LIO)

4e jaar stadium 5
(Startbekwaam)

De student:
Heeft lesvoorbereiding in
orde gemaakt (formulier);
Is tijdig in de les;
`` Heeft spullen klaar liggen;
`` Houdt zich aan afspraken;
`` Houdt zich aan de regels
en vraagt dit ook van
leerlingen;
`` Heeft een goed overzicht
over de groep;
`` Kan verschillende lesovergangen waarnemen.

De student:
De student:
`` Heeft lesvoorbereiding in
`` Weet om te gaan met (moorde gemaakt (formulier);
gelijke) ordeverstoringen;
`` Is tijdig in de les;
`` Handhaaft consequent de
`` Heeft zijn spullen klaar
gemaakte afspraken en
liggen;
regels in de les;
`` Is duidelijk in wat hij wil
`` Plant, organiseert en voert
doen in les;
de onderwijsactiviteiten uit
`` Houdt zich aan afspraken;
conform de lesopzet;
`` Kan zijn tijd goed indelen
`` Maakt adequate lesover(prioriteit, planning);
gangen tussen lesdelen en
`` Zorgt voor een goede regie
lesfragmenten;
`` Varieert binnen banden duidelijke regels;
`` Houdt zich aan de regels en
breedte in structuur/ regels
handelt hierin consequent
afhankelijk van de groep.
naar leerlingen;
`` Heeft een goed overzicht
over de groep;
`` Kan anticiperen op (orde)
verstoringen;
`` Kan op langere termijn
plannen
( zowel voor zichzelf als
voor leerlingen);
`` Kan inspelen op veranderende situaties (flexibiliteit).

1e jaar stadium 1 en 2

2e jaar stadium 2 en

3e jaar stadium 3 – 4
(LIO)

4e jaar stadium 5
(Startbekwaam)

Generieke kennisbasis
`` Model Didactische analyse
`` Professionele ontwikkeling
`` De school als organisatie:
structuur en cultuur.

Generieke kennisbasis
`` Directe Instructie
`` Vormgeving van leerprocessen.

Generieke kennisbasis
`` Leerlingkenmerken
`` Omgaan met diversiteit
`` Selectie en ontwerp van
leermiddelen.

Generieke kennisbasis
`` Visies op leren.

De student:
`` Hanteert in overleg met
leerlingen heldere afspraken, regels en procedures
en maakt leerlingen in
toenemende mate verantwoordelijk;
`` Weet op adequate en
flexibele manier om te gaan
met (mogelijke) ordeverstoringen en is hierbij
proactief;
`` Communiceert met leerlingen over inhoud, structuur
en relevantie van onderwijsactiviteiten;
`` Plant en organiseert
zodanig dat het een effectieve bijdrage levert aan
zelfsturing;
`` Verantwoordt de organisatie van zijn onderwijs en
klassenmanagement.

Relatie kennisbases/ kennisaspecten per studiejaar
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Competentie 5 – Samenwerking met collega’s
Samengevat: Het vermogen samen te werken in een team/ organisatie.
De kandidaat functioneert in voldoende mate autonoom zodanig dat:
`` zijn concrete handelen met leerlingen en collega’s mede laat bepalen door gedeelde normen en waarden in
de school;
`` meewerkt aan het ontwikkelen van het gewenste onderwijskundig klimaat;
`` het onderwijskundig concept van de school in zijn onderwijs realiseert;
`` volgens afspraken zijn bijdrage levert aan uitvoerende taken en administratieve processen;
`` hulp vraagt aan collega’s en desgewenst hulp geeft;
`` een positieve collegiale sfeer bevordert, zodat in de school een gezamenlijk pedagogisch en onderwijskundig klimaat ontstaat; de schoolorganisatie ervaren wordt als iets dat door de collega’s gedragen wordt
en waar iedere een bijdrage levert; de samenwerking met collega’s gerealiseerd wordt en zich verder kan
ontwikkelen.
`` zorgen voor betrokkenheid van stakeholders bij het onderzoek van een beroepsprobleem en voor draagvlak van betrokkenen bij de conclusies of oplossing.
1e jaar stadium 1 en 2

2e jaar stadium 2 en 3

3e jaar stadium 3 – 4
(LIO)

4e jaar stadium 5
(Startbekwaam)

De student:
De student:
De student:
De student:
`` Houdt zich aan team
`` Houdt zich aan team
`` Communiceert effectief met `` Werkt samen en communiafspraken;
afspraken;
collega’s;
ceert met collega’s en stelt
`` Toont initiatief;
`` Toont initiatief;
`` Levert zijn bijdrage in het
daarbij zo nodig knelpunten
`` Is zich bewust van rechten
`` Gedraagt zich als werkneteam
aan de orde;
en plichten als werknemer
mer van de schoolorganisa- `` Is bewust van eigen moge- `` Is proactief in het geven
en handelt daar naar;
tie en handelt daarnaar;
lijkheden en grenzen;
en benutten van collegiale
`` Is aanwezig bij niet-lesge`` Is aanwezig bij niet-lesge`` Draagt bij aan binnen- en
hulp en heeft zicht op zijn
bonden activiteiten;
bonden activiteiten;
buitenschoolse activiteiten;
positie in het team;
`` Is zich bewust van zijn/ haar `` Laat zien dat een docent
`` Werkt volgens de op school
`` Ontwikkelt activiteiten op
voorbeeldrol.
een voorbeeldrol heeft;
geldende systemen en
schoolniveau, bereidt ze
`` Stelt zich dienstbaar op;
procedures.
voor en voert ze uit;
`` Is duidelijk over wat hij/ zij
`` Verantwoordt zijn bijdrage
wel/ niet kan;
als teamlid en lid van de
`` Neemt verantwoordelijkonderwijsorganisatie.
`` Zorgt voor betrokkenheid;
`` Laat zien contact te kunnen
heid van stakeholders bij
en willen maken met
het onderzoek van een
collega’s.
beroepsprobleem en voor
draagvlak van betrokkenen
bij conclusies of oplossing.

Relatie kennisbases/ kennisaspecten per studiejaar
1e jaar stadium 1 en 2

2e jaar stadium 2 en 3

3e jaar stadium 3 – 4
(LIO)

4e jaar stadium 5
(Startbekwaam)

Generieke kennisbasis
`` Nederlands onderwijsstelsel.

Generieke kennisbasis
`` Visies op leren.

Generieke kennisbasis
`` Onderwijsinnovatie en
teamgericht werken;
`` Praktijkonderzoek;
`` Omgaan met diversiteit;
`` Gespreksvoering.

Generieke kennisbasis
`` Onderwijsvisie en ethiek;
`` Schoolorganisatie, structuur en cultuur;
`` Werken in teams.
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Competentie 6 – Samenwerking met de omgeving
Samengevat: Het vermogen de relatie met ouders buurt en instellingen te realiseren en te versterken.
De kandidaat functioneert in voldoende mate autonoom zodanig dat zij/ hij:
`` normen en waarden van de school op een adequate wijze presenteert;
`` in de contacten met ouders/ verzorgers de onderwijskundige en pedagogische aanpak van de school de
passende wijze verwoordt;
`` wensen van ouders/ verzorgers en andere betrokkenen buiten de school afzet tegen de mogelijkheden van
de school;
`` samen met bedrijven of instellingen vorm geeft aan het opleiden en begeleiden van leerlingen buiten de
school, zodat de relatie met personen en instellingen buiten de school versterkt wordt.
1e jaar stadium 1 en 2

2e jaar stadium 2 en 3

3e jaar stadium 3 – 4
(LIO)

4e jaar stadium 5
(Startbekwaam)

De student:
`` Toont belangstelling
voor de achtergrond van
leerlingen;
`` Toont belangstelling
voor de begeleiding van
leerlingen in het algemeen
(mogelijkheden, organisatie
e.d.).

De student:
`` Toont belangstelling
voor de achtergrond van
leerlingen;
`` Toont belangstelling
voor de begeleiding van
leerlingen in het algemeen
(mogelijkheden, organisatie
e.d.).

De student:
De student:
`` Stelt zich op de hoogte van
`` Maakt zo nodig op een
relevante zaken buiten de
zorgvuldige wijze gebruik
school;
van instellingen en perso`` Kan normen en waarden
nen buiten de school voor
van de school op adequate
inrichting van het onderwijs;
`` Houdt in contacten naar
wijze representeren in
contacten met externen;
buiten rekening met de
`` Adviseert ouders en veridentiteit en pedagogische
zorgers adequaat over de
waarden van de school;
leerloopbaan v/d leerlingen; `` Kan in zijn contacten
`` Geeft adequaat informatie
met ouders zo nodig zijn
over de samenwerking
professionele opvattingen,
van de school met de
werkwijze en benadering
omgeving.
verantwoorden.

1e jaar stadium 1 en 2

2e jaar stadium 2 en 3

Generieke kennisbasis
`` De school als organisatie;
structuur en cultuur.

Generieke kennisbasis
Generieke kennisbasis
Generieke kennisbasis
`` De school als organisatie;
`` Culturen en levensbeschou- `` Werken in teams
structuur en cultuur LWT
wingen
`` Omgaan met diversiteit
jaar 2
`` Culturen en levensbeschou- `` Leerlingbegeleiding in
wingen.
school
`` Passend onderwijs voor
iedere

Relatie kennisbases/ kennisaspecten per studiejaar
3e jaar stadium 3 – 4
(LIO)

4e jaar stadium 5
(Startbekwaam)
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Competentie 7 – Reflectie en ontwikkeling
Samengevat: Het vermogen eigen opvattingen en competenties te onderzoeken en te ontwikkelen.
De kandidaat functioneert in voldoende mate autonoom zodanig dat:
`` kan reflecteren;
`` kan communiceren over zijn eigen leerproces;
`` methodisch kan werken aan zijn eigen leerproces;
`` over een onderzoekende houding beschikt;
`` kennis uit onderzoek kan toepassen;
`` zelfstandig praktijkgericht onderzoek kan uitvoeren ter ontwikkeling en verbetering van zijn onderwijs (of
het onderwijs in zijn schoolomgeving);
`` een eigen beroepshouding ontwikkelt, zodat hij als startbekwame leraar zijn eigen doorgroeit ter hand kan
en wil nemen en daartoe over de vereiste middelen en attitudes beschikt
1e jaar stadium 1 en 2

2e jaar stadium 2 en 3

De student:
Deze competentie gaat vooral over de eigen persoonlijke
ontwikkeling in relatie tot het
beroep. Deze ontwikkeling uit
zich in gesprekken en portfolio op de volgende punten:
`` Leeft zich in in de rol van
leraar (beroepshouding);
`` Onderzoekt of dit beroep
bij hem/ haar past (d.m.v.
observaties, gesprekken
e.d.);
`` Laat zien dat hij/ zij wil leren
(is coachbaar)kan feedback
ontvangen en vervolgens
ander gedrag vertonen;
`` Kent eigen sterkte en
zwakte;
`` Is in staat zichzelf zowel
schriftelijk als mondeling
in correct Nederlands uit
te drukken of laat zien zich
hierin te bekwamen.

De student:
Deze competentie gaat vooral over de eigen persoonlijke
ontwikkeling in relatie tot het
beroep
``

``

``

``

``

3e jaar stadium 3 – 4
(Lio)

4e jaar stadium 5
(Startbekwaam)

De student:
De student:
Deze competentie gaat voor- `` Werkt planmatig aan de
al over de eigen persoonlijke `` ontwikkeling van zijn
ontwikkeling in relatie tot het
competenties, maakt dit
beroep
inzichtelijk en kan dit verantwoorden;
`` Werkt methodisch aan zijn
`` Analyseert op een methodiLeeft zich in in de rol van
leraar (beroepshouding);
ontwikkeling;
sche wijze probleemsitua`` Zet adequaat middelen in
Kan beoordelen of het beties die in de beroepsprakroep van leraar hem boeit
als POP, LWP, Portfolio en
tijk en werkt systematisch
en bij hem past en kan dit
Reflectiemethodieken;
aan oplossingen;
`` Staat open voor en gebruikt `` Vraagt systematisch om
motiveren;
Laat zien dat hij/ zij wil leren
feedback voor groei;
feedback en gebruikt die
(is coachbaar)kan feedback `` Werkt aan de ontwikkeling
voor zijn ontwikkeling maar
ontvangen en vervolgens
van beroepshouding en
benut ook ongevraagde
ander gedrag vertonen;
eigen beroepsbeeld;
feedback;
`` Communiceert adequaat
`` Verantwoordt zijn visie
Werkt aan het eigen leerproces en kan leerpunten
over resultaten en acties
op leren en docentschap
en de eigen ontwikkeling
n.a.v. evaluatie en reflectie.
op basis van theoretische
daarin laten zien;
concepten;
`` Baseert zijn professioneel
Is in staat zichzelf zowel
schriftelijk als mondeling
handelen op actuele kennis
in correct Nederlands uit
uit vakgebied en wetente drukken of laat zien zich
schap.
`` Maakt voor de ontwikkeling
hierin te bekwamen.
van zijn beroepshouding
en handelingsrepertoire
bewust gebruik van ontwikkelingen op onderwijskundig –en vakgebied
Prestatie-indicatoren Afstuderen Vak (dit is per 2014-2015
‘afstuderen leraar x’)
De student is in staat om
`` bij de voor hem belangrijke
vragen uit de beroepspraktijk zelfstandig de juiste
vak- en wetenschappelijke
literatuur te vinden op basis
van een zoekplan
`` zelfstandig een kleinschalig
praktijkonderzoek uit te
voeren ter verbetering van
zijn leraarschap/ relevant
voor zijn beroep, passend
in de vakdidactische
context
`` Kritisch te zijn bij de toepassing van bestaande kennis
en onderzoek, tijdens de
opzet en uitwerking van
eigen praktijkgericht onderzoek en de onderbouwing
van conclusies
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Relatie kennisbases/ kennisaspecten per studiejaar
1e jaar stadium 1 en 2

2e jaar stadium 2 en 3

3e jaar stadium 3 – 4
(Lio)

4e jaar stadium 5
(Startbekwaam)

Generieke kennisbasis
`` Docent competenties en
bekwaamheidseisen
`` Onderwijsvisie
`` Professionele ontwikkeling
`` Professionele verantwoordelijkheid

Generieke kennisbasis
`` Persoonlijk ontwikkelingsplan
`` Zelfgestuurd leren
`` Rollen in een team
`` Onderzoekbare vraagstellingen
`` Professionele verantwoordelijkheid

Generieke kennisbasis
Generieke kennisbasis
`` Praktijk- en ontwerpon`` Professioneel zelfverstaan
derzoek
en de beroepsidentiteit van
`` Leren en veranderen in
de docent
`` Double loop learning
organisaties
`` Professionele leergemeen`` Innovatie- en leercultuur
`` Ethiek en ethische dilemschappen
`` Onderzoeksmethoden
ma’s
`` Instrumenten voor dataver`` Ethische code voor leraren
zameling en dataverwerking `` Interpretatie, conclusie en
`` Interpretatie, conclusie en
presentatie van resultaten
presentatie van resultaten
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3.

Relatie Competentieprofiel met de Dublin descriptoren
SBL-competenties/
Dublin-descriptoren
a. Kennis en inzicht
Met inachtneming
van:
Theoretische
(wetenschappelijke, actuele)
en methodische
kennis m.b.t.:

1. Interpersoonlijk
communicatie,
interculturele
communicatie,
``
groepsdynamica.
``
``

2. Pedagogisch
opvoeding, leren,
ontwikkeling, en
mogelijkheden/
belemmeringen
daarbinnen,
``
identiteitsontwikkeling en culturele
bepaaldheid.

3. Vakinhoudelijk en
didactisch
fundament en leer
inhoud vakken,
``
didactiek (in relatie
tot leren),
``
opbouw en samenhang schoolmethodes, doorlopende
leerlijnen.

4. Organisatorisch

5. Samenwerken met
collega’s

6. Samenwerken met
de omgeving

``

``

``

klassenmanagement,
``
organisatorische
aspecten van
leeromgevingen.

samenwerking en
Infrastructuur waar
onderwijsinnovatie
scholen onderdeel
``
kwaliteitszorg,
van zijn:
``
``
leerlingvolgsyssociaal, cultureel,
temen,
maatschappelijk,
``
organisatievormen `` educatief,
``
voor scholen.
economisch.

7. Reflectie en
ontwikkeling
(gedrags)
psychologie
``
loopbaan ontwikkeling,
``
vormen van
professionele
ontwikkeling.
``

b. Toepassen kennis
en inzicht
Met inachtneming
van:
In een specifieke
onderwijscontext
kunnen ontwerpen
en ‘uitvoeren en
passend maken’
van (m.b.v. praktische, gesitueerde
kennis)

…methodieken op
basis van integratie
tussen praktische
kennis, methodische
en theoretische
kennis en op basis
van diagnose van de
eigen praktijk.

…methodieken op
basis van integratie
tussen praktische
kennis (leefwereld en
beleving), methodische en theoretische
kennis en op basis
van diagnose van de
eigen praktijk.

…leerinhoud via
methodieken en
didactieken op basis
van integratie tussen
praktische kennis
(schoolmethodes
en leerinhouden),
methodische en
theoretische kennis
en op basis van
diagnose van de
eigen praktijk.

…organisatiemodellen op basis van
integratie tussen
praktische kennis,
methodische en
theoretische kennis
en op basis van
diagnose van de
eigen praktijk.

…innovaties,
methodieken en
didactieken, in
teamverband op
basis van integratie
tussen praktische
kennis, methodische
en theoretische
kennis en op basis
van diagnose van de
schoolpraktijk.

…de complementaire
bijdrage tussen
school en omgeving,
in onderling overleg,
op basis van integratie tussen praktische
kennis, methodische
en theoretische
kennis en op basis
van diagnose.

Benutten van theoretische, methodische
en praktische kennis
voor reflectie en
zelfonderzoek resulterend in sterkte
zwakte analyse en
ontwikkelingsvragen.

c. Oordeelsvorming
Met inachtneming
van:
Vanuit culturele en
levensbeschouwelijke bepaaldheid
Beredeneerde
keuzes maken,
mede op basis van
praktijkonderzoek
(met inbegrip
van diagnostiek)
m.b.t.

…interactiepatronen
en interventiemogelijkheden, en gericht
op verbetering eigen
(school)praktijk.

…opvoeden, leren
en ontwikkeling, en
gericht op verbetering eigen (school)
praktijk.

…didactiek (in
relatie tot leren)
en inhoud van het
vak, en gericht op
verbetering eigen
(school)praktijk.

…klassenmanagement en organisatie
leeromgeving en
gericht op verbeteren eigen (school)
praktijk.

…schoolontwikkeling …samenwerkingsreen innovatie. Dit in
latie en van daaruit
onderling overleg.
op verbeteren eigen
schoolpraktijk.
Dit in onderling
overleg.

…eigen professionele
bekwaamheid en van
daaruit systematisch
werken aan ontwikkelingsvragen.

d. Communicatie
Met inachtneming
van:
Uitleggen en verantwoorden van
keuzes rekening
houdend met de
doelgroep t.a.v.

…opvoeden, leren en …didactiek (in relatie …didactiek (in relatie …klassenmanage…schoolontwikkeling ….samenwerking met …de eigen profes
ontwikkeling.
tot leren) en inhoud tot leren) en inhoud ment, organisatie en en innovatie.
de omgeving.
sionele identiteit en
van het vak.
van het vak.
leeromgeving.
ontwikkeling en van
daaruit vormgeving
doelgroep
doelgroep
doelgroep
doelgroep
doelgroep (m.n.
doelgroep (m.n.
aan het beroep.
(leerlingen)
(leerlingen)
(leerlingen)
(leerlingen)
collega’s, directie,
ouders, instellingen,
bestuur)
bedrijfsleven)

e. Leervaardigheden
Met inachtneming
van:
Systematisch
oriënteren,
plannen, uitvoeren
van ontwikkel- en
verbeteracties en
reflecteren op

…eigen onderwijs
praktijk en kunnen
inschakelen van
professionele
leervormen (o.a.
via intervisie,
supervisie).
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…eigen onderwijs
praktijk en kunnen
inschakelen van
professionele
leervormen (o.a.
via intervisie,
supervisie).

…eigen onderwijs
praktijk en kunnen
inschakelen van
professionele
leervormen (o.a.
via intervisie,
supervisie).

…eigen onderwijs
praktijk en kunnen
inschakelen van
professionele
leervormen (o.a.
via intervisie,
supervisie).

…gemeenschappelijke onderwijspraktijk
en kunnen inschakelen van professionele
leervormen (o.a.
via intervisie,
supervisie).

…samenwerkings
relatie tussen school
en omgeving en
kunnen inschakelen
van professionele
leervormen (o.a.
via intervisie,
supervisie).

…eigen reflectie
en ontwikkeling
(metareflectie) en
kunnen inschakelen
van professionele
leervormen (o.a.
via intervisie,
supervisie).

Opleidingsprofiel Lerarenopleiding Aardrijkskunde

Schematische weergave van het curriculum in leerlijnen

Opleidingsspecifiek

Leerlijnen Lerarenopleiding
Aardrijkskunde

ROM

Eindkwalificaties
BoKS

Competenties

Afstudeerprogramma

Fysische geografie
KG
Sociale geografie
Vakdidactiek

KG

PG

Onderzoek binnen het vak

KG

PG

Stage, leren & werken

Lero-breed

4.

Beroepsvoorbereidende vakken: pedagogiek, didactiek, praktijkonderzoek,
flankerend (ict, taalgericht vakonderwijs,
logopedie, drama, etc.)

3*
Kennisbases
Vak &
Vakdidactiek

PG

Keuzevakken, minoren

SG

Studieloopbaancoaching

SG

Afstuderen leraar
Competenties 3 en 7

3 7*

PG

KG

2 3 4 6 7*

1 t/m 7

Kennisbasis
generiek

Assessment Startbekwaam
Competenties 1 t/m 7

1 t/m 7*

7*

* De gedragsindicatoren van de betreffende competenties worden beoordeeld in de leerlijn Stage, leren & werken. In het
afstudeerprogramma worden de gedrags- en prestatie indicatoren op eindniveau beoordeeld. In de met een * gemarkeerde leerlijnen worden de kennis en vaardigheden voor de betreffende competentie(s) getoetst.
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5.

Dekking van de landelijke kennisbases
A Dekking van de generieke kennisbasis (GBK) in de leerlijn onderwijskunde/ beroepsvorming
Groepen*

Kennisdomein

Cursussen die deze kennisba- Generiek Lero vt
sis toetsen (vakspecifiek)
Welke cursus welk jaar?

1.1 t/m 1.4

Leren in diverse
contexten

In verschillende vakdidactische cursussen:
Inleiding aardrijkskunde op
school
Kaart en methode in de klas
Inspirerend lesgeven over
India
Aardrijkskunde en toetsing
China en Japan in de klas
Veldwerk en practicum
Lastige Lessen

VOS j1
Effectief leren & Directie Instructie j2
Activerende didactiek en Samenwerkend leren j3
Taalgericht lesgeven passend onderwijs 1 j3
Taalgericht lesgeven en passend onderwijs 2 j4
Stage, leren en werken jaar 1 t/m 4

2.1 t/m 2.6

Didactiek en leren

In verschillende vakdidactische cursussen:
Inleiding aardrijkskunde op
school
Kaart en methode in de klas
Inspirerend lesgeven over
India
Aardrijkskunde en toetsing
China en Japan in de klas
Veldwerk en practicum
Lastige Lessen

VOS j1
Docentvaardigheden ICT j1
Adolescentiepsychologie j2
Onderwijspsychologie j2
Effectief leren & Directie Instructie j2
ICT en Mediagebruik op school j2
Activerende didactiek en Samenwerkend leren j3
Taalgericht lesgeven en passend onderwijs 1 j3
Taalgericht lesgeven en passend onderwijs 2 j4
Inleiding praktijkonderzoek in de school j3
Praktijkonderzoek in de school j3
Pedagogisch handelen jaar 4
Stage, leren en werken jaar 1 t/m 4

3.1t/m 3.3

Communicatie,
interactive en
groepsdynamica

-Logopedie, jaar 2
-Drama, jaar 1

Groepsdynamica, orde en klassenmanagement j3
Taalgericht lesgeven en passend onderwijs 1 j3
Taalgericht lesgeven en passend onderwijs 2 j4
Stage leren en werken jaar 3
Stage leren en werken jaar 4

In verschillende vakdidactische cursussen:
Inleiding aardrijkskunde op
school
Kaart en methode in de klas
Inspirerend lesgeven over
India
Aardrijkskunde en toetsing
China en Japan in de klas
Veldwerk en practicum
Lastige Lessen

4.1 t/m 4.3

Ontwikkeling van de
adolescent

Adolescentiepsychologie j2

5.1 t/m 5.4

Leerlingen met speciale behoeften

Taalgericht lesgeven en passend onderwijs 1 j3
Taalgericht lesgeven en passend onderwijs 2 j4

6.1 t/m 6.4

De professionele
docent.(waaronder
praktijkonderzoek)

VOS j1
Onderwijssociologie en diversiteit j2
Inleiding praktijkonderzoek in de school j3
praktijkgericht onderzoek in de school j3
Pedagogisch handelen j4
Stage, leren en werken jaar 1 t/m 4

7.1 t/m 7.3

Het Nederlands
onderwijssysteem

8.1 t/m 8.4

Pedagogische
kwaliteit

VOS j1
Adolescentiepsychologie j2
Onderwijspsychologie j2
Stage leren en werken jaar 1 t/m 4
Taalgericht lesgeven en passend onderwijs 1 j3
Taalgericht lesgeven en passend onderwijs 2 j4
Pedagogisch handelen j4

9.1 t/m9.4

Diversiteit in het
onderwijs

Onderwijssociologie en diversiteit j2
Taalgericht lesgeven en passend onderwijs 1 j3
Taalgericht lesgeven en passend onderwijs 2 j4

Inleiding Aardrijkskunde in
de klas

VOS j1
Stage jaar 1 en 2
Adolescentiepsychologie j2
Taalgericht lesgeven en passend onderwijs 1 j3
Taalgericht lesgeven en passend onderwijs 2 j4

*(sub)groepen: gedetailleerde beschrijvingen van het betreffende kennisdomein vastgelegd in de kennisbasis.
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B Dekking landelijke kennisbasis in het vakinhoudelijk deel van de opleiding
Overzicht van de indeling van de kennisbasis Aardrijkskunde
Groepen*
Kennisdomein

Cursussen die deze kennisbasis toetsen
Sorteren per vakinhoudelijke leerlijn
1.
Natuurlijke
1.1. Geogenese en geomorfologie
Fysisch geografische leerlijn:
`` Geomorfologie
systemen op en 1.2. Ecologische systemen
`` Zonale geografie
rond de aarde
1.3. Weer en klimaatsystemen
`` Geologie
`` Weer en klimaat
`` Global Change
`` Excursie Ardennen
`` Excursie Ghana
2.
Milieugeografie 2.1. Mens-milieurelaties
Fysisch geografische leerlijn:
2.2. Draagkracht van het fysische milieu `` Weer en klimaat
`` Fysische geografie
2.3. Klimaatonderzoek
`` Milieugeografie
2.4. Milieubeleid en duurzaamheid
`` Global Change
Sociaal geografische leerlijn:
`` Milieugeografie
`` Excursie Ghana
3.
Landschappen
3.1. Natuur en cultuurlandschappen
Fysische Geografische leerlijn:
3.2. Nederlandse cultuurlandschappen `` Nederlands Landschap
`` Water
3.3. De strijd van Nederland tegen het
`` Fysische Geografie
water
`` Excursie Texel
Sociaal geografisch leerlijn
`` Nederlands Landschap
4.
Ruimtelijk
4.1. Demografie en Bevolkingsgeografie Sociaal geografische Leerlijn:
`` Migratie en bevolkingsgeografie
effecten van so- 4.2. Economische geografie
`` Economische Geografie
ciaal-economi4.3. Geografie van stad en platteland
`` Stadsgeografie
sche systemen
`` Excursie Texel
`` Afrika, Midden-Oosten, Amerika
5.
Ruimtelijke
5.1. Politieke geografie
Sociaal geografische leerlijn:
`` Politieke Geografie
effecten van
5.2. Culturele geografie
`` Project Noord-zuid
politieke en cul- 5.3. Ontwikkelingsgeografie
`` Afrika, Midden- Oosten, Europa, Amerika
turele systemen
`` Excursie Ghana
6.
Geografische
6.1. Het geografisch denken
Sociaal/fysisch geografische leerlijn:
`` Denken over Regio’s
concepten
6.2. De regio in de geografie
`` Excursie Texel
6.3. Thema’s en regio’s
`` Future of Geography
7.
Het geografisch 7.1. Globes, kaarten en atlassen
Sociaal/Fysisch geografisch leerlijn
`` De kaart
instrumenta7.2. Digitale informatieverwerking
`` Ak, ICT en GIS
rium
7.3. Topografie
`` Excursie Texel
*groepen: gedetailleerde beschrijving van het betreffende kennisdomein terug te vinden in de kennisbasis
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C Dekking landelijke kennisbasis van het vakdidactisch deel van de opleiding
Groepen
Kennisdomein
1.
Nut en noodzaak van de
geografie en het
aardrijkskunde
onderwijs
2.
Geografische
denken
3.
Het schoolvak
aardrijkskunde
4.
Aardrijkskunde 4.1. Doelen
leren
4.2. Beginsituatie van de leerling
4.3. Structureren van de leerstof en de
leeractiviteit
4.4. Werkvormen
4.5. Leermiddelen
4.6. Toetsen en evalueren
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Cursussen die deze kennisbasis toetsen
Inleiding aardrijkskunde op school
Kaart en methode in de klas
Inspirerend lesgeven over India

Inleiding aardrijkskunde op school
Inleiding aardrijkskunde op school
Kaart en methode in de klas
Kaart methode in de klas
China en Japan in de klas
Inspirerend lesgeven over India
Literatuur in de klas
Veldwerk en Practicum
Aardrijkskunde en toetsing
Lastige lessen

Opleidingsprofiel Lerarenopleiding Aardrijkskunde

Toetsdekkingsmatrices bij de eindkwalificaties Lerarenopleiding Aardrijkskunde
In deze bijlage wordt in matrices per studiejaar en studiefase het curriculum van Lerarenopleiding
Aardrijkskunde weergegeven, in welke ROM-leerlijn welke competenties op welk niveau worden getoetst,
in welke ROM- leerlijn de BOKS wordt getoetst, de relatie met de beschikbare kennisbases (Vak, vakdidactiek
en Generiek) en welke toetsvormen worden toegepast.

PROPEDEUSE

EC

Competentie
niveau

Jaar 1 Planning 2015-2016

Competenties

6.

Kennisbasis (sub) groepen

Toetsvorm

Stadsgeografie

3

3

1

Vak

Geografie voor stad en platteland

KT

KG

De Kaart

3

3

2

Vak

Globes, kaarten en atlassen

KT en VT

KG

Geomorfologie

3

3

1

Vak

Geomorfologie

KT

KG

Economische Geografie
en Transport

3

3

1

Vak

Economische geografie

KT

KG

Nederlands Landschap

3

3

1

Vak

Natuur en cultuurlandschap
Nederlandse cultuurlandschappen

KT

KG

Politieke Geografie

3

3

1

Vak

Politieke Geografie

KT

KG

Water

3

3, 4
en 7

2

Vak

De strijd van Nederland tegen het
water

KT

KG

Een wereld apart

3

3

1

Vak

Ontwikkelingsgeografie

KT

KG

S

KG

Kennisbasis
(onderdeel
BoKS)

ROM-lijn

Zonale Geografie

3

3

2

Vak

Natuurlijke systemen op en rond de
aarde

Texel

2

3, 7

2

Vak

Integratie van cursussen uit jaar 1

VT
(opdrachten)

KG

Denken over regio’s

3

3

2

Vak

De regio in de geografie

KT

KG

2

Vak en
Digitale informatie verwerking
Vakdidactiek

VT en BO

PG

1

Vak en
Vakdicatiek

S

PG

1

Nut en noodzaak van het aardrijkskunde onderwijs
Vakdidactiek Geografisch denken
Het schoolvak aardrijkskunde
Aardrijkskunde leren

KT en BO

PG

KT en BO

PG

Ak, Ict en Gis

2

Natuur en milieu
educatie

2

Inleiding Aardrijkskunde
op school

2

3
3, 7

3

Milieugeografie

Kaart en methode in
de klas

3

3, 2
en 4

1

Nut en noodzaak van het aardrijkskunde onderwijs
Vakdidactiek Geografisch denken
Het schoolvak aardrijkskunde
Aardrijkskunde leren

VOS

2

1, 2,
3, 7

1

Generiek

Generieke kennisbasis domein; leren,
didactiek en leren, professionele
docenten, onderwijs in Nederland en
pedagogische kwaliteit

KT

KG

Docentvaardigheden ICT

2

3

1

Generiek

Generieke kennisbasis ICT

BO of VT

KG

BO of VT

KG

KT

KG

BP

PG

Drama

2

7

1

Generiek

Generieke kennisbasis domein;
communicatie, interactie en groepsdynamica

Taalmeting (verplicht)

0

n.v.t.

1

Generiek

6.1 t/m 6.4

Oriënterende stage
jaar 1

6

1t/m7

1

Generiek

SLC jaar 1

3

7

Keuzevakken

4

n.v.t.

1

Generiek

n.v.t.

Overstijgend

BP-Portfolio

SG

Diversen

SGL

Totaal 60
Eindnorm jaar 1= Bindend Studie Advies (BSA), minimaal 48 EC behalen
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Weer en klimaat

EC

Competentie
niveau

JAAR 2 (HOOFDFASE)

Competenties

Jaar 2 Planning 2015-2016

4

3

3

Kennisbasis
(onderdeel
BOKS)

Kennisbasis (sub) groepen

Toetsvorm ROM-lijn

Vak

Weer en klimaatsystemen

KT

KG

KT

KG

KT

KG

KT

KG

VT
(opdrachten)

KG

Europa

3

3

2

Vak

De regio in de geografie
Thema’s en regio’s

Geologie

3

3

3

Vak

Geologie

Migratie en
Bevolkingsgeografie

Demografie en bevolkingsgeografie

3

3

2

Vak

Excursie Ardennen

2

3, 7

3

Vak

China in de klas

2

3, 2
en 4

2

Vakdidactiek Aardrijkskunde leren

KT

PG

Inspirerend lesgeven
over India

2

3, 2
en 4

2

Vakdidactiek Aardrijkskunde leren

KT en BO

PG

Literatuur in de klas

2

3

3

Vak en
Culturele Geografie
Vakdidactiek Aardrijkskunde leren

KT

PG

Veldwerk en practicum

2

3

3

Vakdicatiek

O

PG

BO

PG

VT en BO

KG

O

KG

KT + BO

KG

Geomorfologie
Geologie
Ecologische systemen

Het geografische instrumentarium

Project MEGA

4

3

3

Vak en
Aardrijkskunde leren
Vakdidactiek Nederlandse Cultuurlandschappen

Onderwijssociologie en diversiteit.

3

1, 2, 4
7

2

Generiek

Generieke kennisbasis Domein 9
Diversiteit en onderwijs

Arrangeren Digitaal
Leermateriaal

2

2

2

Generiek

Generieke kennisbasis ICT

Logopedie

2

1, 3, 7

2

Generiek

Generieke kennisbasis Domein
3 Communicatie, interactie en
groepsdynamica

Adolescentie
psychologie

2

1, 2
7

2

Generiek

Generieke kennisbasis domein 4
Ontwikkeling van de adolescent

KT

KG

Onderwijs
psychologie

2

2, 3,
4, 7

2

Generiek

Generieke kennisbasis domein 1
leren in diverse contexten

KT

KG

Effectief leren en directe
instructie

2

3, 4, 7

3

Generiek

Generieke kennisbasis domein
1 leren in diverse contexten, 2,
didactiek en leren

KT+ VT

PG

Stage jaar 2
Deel 1

6

1t/m7

3

Generiek

BP

PG

Stage jaar 2
Deel 2

6

1t/m7

3

Generiek

BP

PG

SLC jaar 2

2

7

3

Generiek

BP-Portfolio

SGL

Keuzevakken

6

n.v.t.

Diversen

SGL

Totaal 60
Eindnorm hoofdfase zie jaar 3
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EC

Competentie
niveau

JAAR 3 (HOOFDFASE)

Competenties

Jaar 3 Planning 2015-2016

Kennisbasis
(onderdeel
BOKS)

Kennisbasis (sub) groepen

Afrika

3

3

3

Vak

Thema’s en regio’s
Ontwikkelingsgeografie

Milieugeografie

3

3

3

Vak

Mens-Milieu relaties
Draagkracht van het Fysische
milieu
Milieubeleid en duurzaamheid

Fysische Geografie

3

3

3/4

Vak

Draagkracht van het Fysische
milieu
De strijd van Nederland tegen het
water
Geomorfologie en geologie
Ecologische systemen

Global Change

3

3

4

Vak

Weer en klimaatsystemen
Draagkracht van het Fysische
milieu

Toetsvorm ROM-lijn
KT en VT

KG

KT

KG

VT of KT

KG

KT

KG

VT

KG PG

Grote Excursie

4

1 t/m 7

4

Thema’s en regio’s
Ontwikkelingsgeografie
Geologie
Vak en
Ecologische systemen
vakdidactiek Culturele Geografie
Mens en mileurelatie
Demografie
Geografie van Stad en platteland

Amerika

3

3

4

Vak

Thema’s en regio’s

S

PG

Midden-Oosten

3

3

3

Vak

Thema’s en regio’s

KT en VT

KG

KT

KG PG

BO

PG

Landelijke
Kennistoets
Aardrijkskunde en
toetsing

1

3

4

Vak en
n.v.t.
vakdidactiek

2

3, 2,
4, 6

2

Vakdidactiek Aardrijkskunde leren

2, 3, 4
6, 7

3

Generiek

Generieke kennisbasis domein
6, professionele docenten, en 8
Pedagogische kwaliteit

2

1, 7

3

Generiek

Generieke kennisbasis domein 6
professionele docenten

KT

KG

Groepsdynamica,
orde en klassemanagement

2

1, 2, 4,
5, 7

3

Generiek

Generieke kennisbasis domein
3 Communicatie, interactie en
groepsdynamica

VT

PG

POiS

4

1, 7

3

Generiek

Generieke kennisbasis domein 6
professionele docenten

BO

PG

Activerende didactiek
Samenwerkend leren

2

3, 4, 7

3

Generiek

Generieke kennisbasis domein
1 leren in diverse contexten, 2,
didactiek en leren

KT

PG

Stage jaar 3
Deel 1

5

1t/m7

3

Generiek

BP

PG

Stage jaar 3
Deel 2

5

1t/m7

3

Generiek

BP

PG

Stage jaar 3
Deel 3

5

1t/m7

3

Generiek

PF

PG

Stage jaar 3
Deel 4

5

1t/m7

3

Generiek

AS

PG

LIO Assesment

0

1t/m7

3

Vak, vakdidactiek en
generiek

AS

PG

SLC jaar 3

2

7

3

Generiek

BP-Portfolio

SG

Diversen

SG

Taalgericht lesgeven

2

Passend onderwijs 1

2

Inl POS

Keuzevakken

n.v.t.

n.v.t.

O
KT

KG

Totaal 60
Eindnorm hoofdfase is Lio Assessment: positieve uitslag geeft toegang tot afstudeerfase
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Competentie
niveau

Competenties

Jaar 4 Planning 2015-2016

Kennisbasis
(onderdeel
BOKS)

JAAR 4 (HOOFDFASE)

EC

Voorbereiden Afstuderen

Kennisbasis (sub) groepen

Toetsvorm

ROM-lijn

2

Lastige Lessen

2

3, 2,
4, 7

4

Vakdidactiek

Afhankelijk van keuze student

BO

PG

Future (of) geography

3

3

4

Vak(didactiek)

Geografisch denken

KT

KG

KT/VT

KG

PG

Pedagogisch handelen
van een docent

4

1, 2, 4,
6, 7

4

generiek

Generieke kennisbasis domein
1 leren in diverse contexten,
3 Communicatie, interactie en
groepsdynamica, 6 professionele docenten, en 8 Pedagogische kwaliteit

Passend onderwijs 2

2

2, 3, 4,
6, 7

4

generiek

Generieke kennisbasis domein
6, professionele docenten, en 8
Pedagogische kwaliteit

KT

PG

Afstuderen vak

8

1, 3,
4, 7

4

Vak en
Vakdidactiek

4,5 & 7

BO

PG

Stage, Leren&Werken jr4

8

1-7

4

Vak, Vakdidactiek en
Generiek

n.v.t.

PF+ASS

PG

Assessment
startbekwaam

0

1 t/m 7

4

Generiek

n.v.t.

PF+ASS

PG

Minor

30

4

Overstijgend

n.v.t.

Diversen

SG

SLC jaar 4

2

4

Generiek

6.1, 3.2

BP-Portfolio

SG

7

Totaal 60
Eindnorm afstudeerfase: alle competenties op niveau 4, BoKS getoetst met goed resultaat
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