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Voorwoord
Het gaat goed met de Lerarenopleiding Duits, dat kunnen wij uit de resultaten van de nationale
studentenenquêtes van de afgelopen jaren concluderen. Studenten zijn over het algemeen tevreden over
onze opleiding, en dan vooral over de samenhang in ons curriculum, de SLC - en stagebegeleiding en over
het aanbod van activiteiten met betrekking tot internationalisering en culturele vorming.
We streven er naar deze mooie scores en de open sfeer en collegialiteit binnen ons team ook in toekomst
vast te houden. Verder werken wij intensief samen met de onderwijskundigen van de lerarenopleiding en met
onze collega’s van het cluster Talen, de opleidingen: Nederlands, Frans en Engels. De afstudeerbegeleiders
stemmen hun werkwijze steeds beter op elkaar af en wij werken binnen de thema’s vakdidactiek en
internationalisering meer en meer samen.
In dit opleidingsprofiel beschrijven wij voor welke beroepscontext de lerarenopleiding Duits opleidt, hoe
onze opleiding is opgezet, ingericht en georganiseerd, welke keuzes wij daarin maken en hoe wij het niveau
van de opleiding waarborgen.
Dit document heeft daarom een informatie- en legitimatiefunctie voor ons team, onze studenten, de
hogeschool en voor externe betrokkenen.

September 2015

Docententeam van de Lerarenopleiding Duits
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1.

Beroepsprofiel lerarenopleiding Duits

1.1.

Het beroep

De vierjarige bacheloropleiding tot leraar Duits leidt startbekwame leraren op. De student verwerft na
het behalen van zijn getuigschrift ‘leraar Duits’ een tweedegraads lesbevoegdheid en de titel ‘Bachelor
of Education’. Hij is dan bevoegd bevoegd om les te geven in de eerste drie jaar van havo en vwo en alle
leerjaren van het (v)mbo en de volwasseneducatie.
Tijdens zijn opleiding specialiseert de student zich; hij maakt een keuze voor een van de twee
afstudeerrichtingen: algemeen vormend onderwijs (avo) en beroepsonderwijs (vmbo en mbo).
De startbekwame leraar Duits is in staat om een veilige en inspirerende leeromgeving voor zijn leerlingen te
creëren en hij maakt op een persoonlijke en professionele manier contact met hen. Daarnaast geeft hij zijn
lessen zo vorm dat hij zijn leerlingen stimuleert om zich de Duitse taal eigen te maken en om kennis te maken
met de bijzonderheden van de cultuur van Duitstalige landen (DACH- landen). Kortom: een startbekwame
leraar Duits moet beschikken over uitgebreide vakinhoudelijke kennis en grip hebben op het grotere kader
waarbinnen hij werkt. Hij moet kunnen werken met kerndoelen, eindtermen en het examenprogramma.
Ook is hij zich bewust van de maatschappelijke context waarbinnen hij werkt: hij zorgt ervoor dat hij op
de hoogte blijft van actuele ontwikkelingen in het onderwijs, en heeft zicht op de sociaal-maatschappelijke
context waarin zijn leerlingen opgroeien. Daarnaast onderhoudt hij contacten met ouders/verzorgers, en
andere professionals die voor de leerling belangrijk zijn. Bovendien werkt hij samen met collega’s en durft
zijn eigen routines en manier van lesgeven ter discussie te stellen.

1.2.

Het werkveld

1.3.

Actuele ontwikkelingen in de beroepspraktijk en het vakgebied

Docenten die zijn afgestudeerd aan de lerarenopleiding Duits van Hogeschool Rotterdam komen op
verschillende soorten scholen terecht: bijvoorbeeld op scholen uit de regio of juist op scholen in het hart van
de stad; bij mbo - instellingen, of avo - georiënteerde scholen; op scholen met een duidelijke denominatie
of op openbare scholen; bij scholen die werken vanuit een traditioneel onderwijsconcept, of op scholen
waar men juist vernieuwend werkt. De docenten komen daarbij in contact met leerlingen tussen de 12 tot
20 jaar met uiteenlopende achtergronden, zowel in maatschappelijk als talig opzicht. Met andere woorden:
het werkveld van tweedegraads docenten Duits is zeer breed.

Het onderwijs in Nederland is in beweging, bij de lerarenopleiding Duits zien wij de volgende trends:
Groeiende vraag naar leraren Duits
De vraag naar leraren Duits in de regio Rotterdam, Zeeland en Den Haag groeit verder. Dat komt door
de toenemende handelscontacten met Duitstalige landen, de uitbreiding en versterking van het vak Duits
in het vmbo en in het mbo en door het grote aantal leraren Duits dat in de komende 5 tot 10 jaar met
pensioen gaat. Daarnaast kiezen leerlingen op scholen waar handel, economie en toerisme een centrale
rol spelen steeds vaker voor Duits als tweede vreemde taal.
Wij zien in de praktijk - mede dankzij de overheidsacties zoals ‘de dag van de Duitse taal’, ’het Duits
mobiel’, de publiciteit en initiatieven van het Ministerie van Buitenlandse zaken; de taalprojecten en het
kwalificatiedossier Duits in het mbo - dat de drempelvrees om Duits te leren of te studeren en als leraar
Duits voor de klas te staan, steeds kleiner wordt. Er is in Nederland anno 2015 een groot maatschappelijk
draagvlak voor de Duitse taal en voor het opleiden van leraren Duits op alle niveaus. Berlijn, als hippe
trekpleister voor jonge Nederlanders, heeft daar zeker zijn steentje aan bijgedragen.
Meer stageplaatsen
In de afgelopen 10 jaar is onze lerarenopleiding Duits aanmerkelijk gegroeid. Maar omdat er een permanent
tekort aan leraren Duits was, waren in het verleden (tot/met 2011) weinig stagebegeleiders Duits en
weinig stageplaatsen beschikbaar. Het was veelal de praktijk dat ongediplomeerde leraren Duits voor de
klas stonden en soms ook nog als stagebegeleiders fungeerden. Hier is een verandering in gekomen: wij
leveren steeds meer gediplomeerde docenten Duits af en scholen grijpen de kans om deze docenten tot
stagebegeleiders op te leiden. Samen met de scholen in de regio bouwen wij een netwerk op om nog beter te
kunnen voldoen aan de steeds groeiende vraag aan stageplekken en goed opgeleide stagebegeleiders Duits.
Lessen van nu
Bij het schoolvak Duits staan de vaardigheden spreken, schrijven, lezen en luisteren centraal. De leerlingen
moeten zich op natuurlijke wijze het Duits eigen maken. Van een leraar Duits wordt steeds meer verwacht
dan alleen een gefundeerde kennisbasis Duits. Hij moet kunnen aansluiten bij de beleveniswereld en bij
de talenten van leerlingen. Hij gebruikt daarvoor verschillende didactische werkvormen (waaronder het
gebruik van ICT). Hij biedt oefeningen aan waarmee leerlingen aan meerdere van deze vaardigheden tegelijk
werken. Ook zorgt hij ervoor dat zij via zijn lessen en het materiaal vaardigheidsstrategieën verwerven.
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Ten slotte leert hij de leerlingen veel over hun eigen manier van leren, over de vraag hoe effectief hun
eigen aanpak is, en in hoeverre het verstandig zou zijn om die aanpak te wijzigen. In onze vakdidactieklijn
komen deze thema’s aan bod.
Meer nadruk op communicatieve vaardigheden
In het schoolvak Duits wint het geven van de lessen in DOVO (doeltaal - voertaal) meer en meer aan terrein.
Scholen en docententeams hechten tijdens de lessen meer aandacht aan het Duits als communicatie –
taal en aan communicatieve vaardigheden in het algemeen. Tijdens de lessen Duits wordt steeds minder
Nederlands gesproken. Studenten leren in vakdidactiek en in het vak project DOVO, hoe zij DOVO efficiënt
en doelmatig kunnen inzetten, zodat leerlingen gemotiveerd raken om Duits te spreken.
Internationale toetsen
Bij het moderne onderwijs hoort naast een PTA Duits op veel scholen ook een internationale toets (bv.
Goethe-Zertifikat B 1 voor het havo – niveau). Scholen in de regio Zeeland, Rotterdam en Den Haag gaan
steeds vaker een zogenaamde ‘Prüferkooperation’ met het ‘Goethe-Instituut Niederlande’ aan. Scholen
streven ernaar leerlingen af te leveren, die op ERK – niveau in de Duitse taal geschoold zijn, en daarnaast een
internationaal erkend diploma op zak hebben. De lerarenopleiding Duits vervult hierin een voorbeeldfunctie.
Onze studenten ronden de studie met het Goethe – Zertifikat C1 af. In vakdidactiek en in het vak ‘didactisch
schoolonderzoek toetsen’ raken zij vertrouwd met de ERK – normering en met criteria van toetsing en
beoordeling.
ICT in het onderwijs
Het inzetten van diverse ICT - toepassingen lijkt een verrijking te zijn voor het moderne (taal)onderwijs.
Steeds meer methodes stappen over op een ICT - gerichte aanpak en sommige scholen baseren hun
gehele onderwijs op het gebruik van laptop en tablet.
Tegelijkertijd zijn er ook negatieve geluiden te horen in het voortgezet onderwijs als het gaat om het ICTgebruik in de klas. Onze vakgroep houdt deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en bespreekt deze
ontwikkelingen.
Meer nadruk op pedagogische kwaliteit
In allerlei onderwijscontexten, maar zeker binnen het beroepsonderwijs, is er meer aandacht voor de
pedagogische kwaliteit van de docent. Daarbij zijn verantwoordelijkheid, vertrouwen en verbinding
kernwoorden.
Onderwijsontwikkeling ‘van onderaf’
Steeds vaker wordt het gesprek over onderwijs op de werkvloer gevoerd: ideeën over onderwijs worden
niet meer opgelegd door Den Haag, maar worden meer ontwikkeld ‘van onderaf’. Denk bijvoorbeeld aan
Leraren met Lef,1 de Balie Leert2 en verschillende Meetup’s.3
Praktijkonderzoek
Steeds meer scholen hechten belang aan praktijkonderzoek dat uitgevoerd is door collega’s op de eigen
school. Op die manier is het mogelijk om bestaande praktijken in een school op een systematische wijze te
onderzoeken en te verbeteren. Er zijn inmiddels enkele Academische Opleidingsscholen die veel investeren
in praktijkonderzoek in de eigen school.
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 van onze opleiding is sinds
enkele jaren ruimte gemaakt voor een onderzoekslijn: studenten doen ervaring op met het doen van
praktijkonderzoek.

1.4.

Contact met het werkveld

Onze docenten hebben intensief contact met de onderwijsinstellingen, waarvoor de lerarenopleiding Duits
leraren opleidt. De nauwe samenwerking tussen de docenten en de scholen garandeert een kwalitatief goede
stage voor studenten Duits. Dankzij de taaldorpen, regelmatige stage bezoeken en collegiaal overleg met
het werkveld, onderhouden wij deze contacten. Ook de rol van onze alumni (een deel uit deze doelgroep
zijn ook stagebegeleiders) vinden wij binnen ons netwerk erg belangrijk. De opleiding Duits heeft bij de
opzet van de alumni dag voor het cluster Talen in het studiejaar 2014- 2015 een voortrekkersrol gehad.
Iedere opleiding heeft tijdens deze dag een workshop voor eigen alumni georganiseerd, in de workshop van
de opleiding Duits stond het thema spreekvaardigheid in les centraal. De opleiding Duits heeft bovendien
een eigen werkveldcommissie. Deze komt één keer per jaar bijeen en evalueert samen met de opleiding
de examenprogramma’s in relatie tot de eindkwalificaties.

1
2
3

2

http://www.lerarenmetlef.com/
http://www.debalie.nl/agenda/programma/de-balie-leert-%232/e_9756169/p_11662467/
http:// meetup010.wordpress.com
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De adviezen van de werkveldcommissie worden binnen de opleiding Duits besproken, en waar nodig, vindt
een vertaalslag naar de examenprogramma’s plaats.
Naast het Landelijk Vak Overleg (LVO), hebben de Lerarenopleidingen Duits in Nederland ook hun eigen
ledenvereniging: Vereniging lerarenopleiders Duits (VLOD). Alle collega’s van onze opleiding zijn hiervan lid.
Sinds 2014 zit een docent van onze opleiding in het bestuur van VLOD. De coördinator van de opleiding is
sinds december 2013 de voorzitter van het LVO. Het LVO vindt vier keer per jaar plaats en is een overleg
tussen alle coördinatoren van lerarenopleidingen Duits in Nederland. Hier worden ervaringen uitgewisseld
en onder andere afspraken gemaakt omtrent de kennisbasis (de matrijs voor de Landelijke Kennistoetsen
geïnitieerd door 10vdL) en de internationale toetsen.
Ten slotte hebben de lerarenopleidingen in 2014-2015 een structureel samenwerkingsverband gestart met
diverse scholen uit het beroepsonderwijs, in de vorm van het BOSS-project (Beter Opleiden in Samenhang
en Synergie). Doel van deze samenwerking is dat het curriculum van de lerarenopleiding beter aansluit op
de eisen die aan docenten binnen het beroepsonderwijs worden gesteld. Er zijn vier deelprojecten met de
thema’s pesten, omgaan met verschillen, opbrengstgericht werken en ouderbetrokkenheid. Verder worden
in het kader van het BOSS-project lerarenopleiders gekoppeld aan docenten uit het beroepsonderwijs, om
een docentstage te lopen. Het resultaat van deze verschillende projecten zal invloed hebben op de wijze
waarop wij het curriculum binnen de lerarenopleiding verder vorm geven.
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2.

Onderwijsvisie
De lerarenopleiding Duits maakt deel uit van het Instituut voor Lerarenopleiding (IvL). Het IvL is een van de
instituten van Hogeschool Rotterdam. Onze opleiding werkt nadrukkelijk vanuit de instituutsbrede visie op
onderwijs en voelt zich nauw verbonden met de visie en missie van Hogeschool Rotterdam.

2.1.

Missie en visie Hogeschool Rotterdam en IvL

De belangrijkste vijf doelstellingen van de Hogeschool Rotterdam zijn:
1. Hoge waardering door experts;
2. Hoge studenttevredenheid;
3. Hoge medewerkerstevredenheid;
4. Zoveel mogelijk op niveau afgestudeerde studenten;
5. Goede aansluiting op de arbeidsmarkt.
De verschillende instituten en opleidingen van de HR hebben elk een eigen identiteit. Het Instituut voor
Leraren specificeert de identiteit voor lerarenopleidingen als volgt:
‘(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.’
Het kernbegrip ‘vakmanschap’ staat daarbij voor de vakinhoudelijke basis waarover een leraar moet
beschikken van het vak waarin hij lesgeeft. Het kernbegrip ‘meesterschap’ representeert de interpersoonlijke,
pedagogische, didactische en organisatorische competenties van de leraar in relatie tot de meer algemene
beroepsvereisten.
Juist de combinatie van vakmanschap en meesterschap vomt de kern van het leraarschap. Een belangrijk
uitgangspunt daarbij is teach as you preach: de HR-docent is in al zijn handelen een voorbeeld voor de
aankomend leraar.
Vier kernwaarden die volgens de missie en visie van Hogeschool Rotterdam het werk van docent inhoud
en richting geven zijn:
1. studentgericht;
2. verbonden en betrokken;
3. innovatief: extern georiënteerd;
4. resultaat- en doelgericht.
Een ander belangrijk uitgangspunt van de Hogeschool Rotterdam is het Rotterdams Onderwijsmodel (ROM)
dat in hoofdlijnen aangeeft welke soorten onderwijs de opleidingen van de Hogeschool Rotterdam moeten
aanbieden. Hierdoor ontstaat een herkenbare, uniforme opbouw van het vierjarig curriculum. Het ROM
onderscheidt kennisgestuurd, praktijkgestuurd en studentgestuurd onderwijs.

2.2.

Onderwijsvisie Lerarenopleiding Duits

Het docententeam van de Lerarenopleiding Duits werkt vanuit de instituutsvisie op vakmanschap en
meesterschap. Wij willen leraren opleiden die:
``
``
``
``

``

``

``

``
``

Een uitgebreide en diepgaande inhoudelijke en didactische basis van het vak Duits bezitten.
Hun vakdidactische en vakinhoudelijke kennis verrijken met hun pedagogische kwaliteiten.
Een rolmodel zijn voor hun leerlingen binnen een grootstedelijke context.
Zoveel vakinhoudelijke expertise in schoolvak Duits hebben, dat zij voor vakcollega’s en leerlingen als
deskundigen kunnen optreden.
Overzicht over het hele vakgebied hebben en in staat zijn hun kennis van taal, cultuur en literatuur
van de Duitstalige landen (DACH – landen) over te dragen op diverse groepen leerlingen.
Leerlingen voor het vak Duits kunnen enthousiasmeren voor de Duitse taal, en informeren over het
belang van de Duitse economie, taal en cultuur in de Nederlandse samenleving.
Interesse bij leerlingen opwekken om een beroepskeuze te overwegen waarbij Duits van toegevoegde
waarde is.
Een kritische houding hebben ten aanzien van de beroepspraktijk, de lespraktijk en de lesmethodes
Over de vaardigheden beschikken om diverse vormen van activerende didactiek in de lessen toe te
passen.
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Als basis voor de Lerarenopleiding Duits hanteren wij de volgende uitgangspunten:
Studenten verwerven de Duitse taal door veel in het Duits te communiceren.
De opleiding levert systematisch leraren af die de Duitse taal in alle vaardigheden op niveau C1 van het
ERK (Europees Referentiekader) beheersen. Het docententeam Duits spreekt daarom zoveel mogelijk
Duits met studenten, tijdens en buiten de lessen om (bijvoorbeeld tijdens excursies naar een Duitstalig
land wordt uitsluitend Duits gesproken). Wij stimuleren studenten ook om tijdens de lessen die zij zelf
verzorgen op de stageschool, zoveel mogelijk Duits te spreken met hun leerlingen. Hiermee geven wij
vorm aan het uitgangspunt van teach as you preach en laten wij zien dat wij ons verbonden voelen met
de beroepspraktijk, waarin zowel doeltaal als voertaal (DOVO) belangrijk is.
Studenten Duits hebben een kritische, onderzoekende houding ten opzichte van de gehanteerde lesmethodes in
het VO en zijn in staat aanvullend of alternatief lesmateriaal te ontwikkelen.
Het vergroten van onderzoeksvaardigheden speelt in de verschillende fases van de opleiding een belangrijke
rol. Hierdoor kunnen studenten een goed onderbouwd oordeel geven over actuele ontwikkelingen in hun
eigen beroepspraktijk en kunnen zij in het verlengde hiervan innovatief handelen. Op deze manier geven
wij de kernwaarde ‘innovatief en extern georiënteerd’ concreet vorm.
Studenten Duits ervaren elk jaar hoe het is om in een Duitstalig land te zijn, met als doel inspirerend taalonderwijs te kunnen geven in de toekomst.
Studenten krijgen op verschillende momenten in het curriculum de gelegenheid om ervaring op te doen in
een Duitstalig land. De klassen in jaar 1 en 2 gaan op excursie naar Oostenrijk en Duitsland, en studenten
in jaar 3 of 4 kunnen een minor studie in het buitenland volgen. De ruimte voor deze excursies en de minor
in een Duitstalig land geeft aan, dat we de beheersing van de Duitse taal hoog in het vaandel hebben staan
en dat we internationaal georiënteerd zijn.
Studenten Duits zijn in staat hun leerlingen te motiveren voor het vak Duits onder andere door hun uitgebreide
repertoire aan activerende werkvormen.
Tijdens vakdidactiek en de algemeen didactische onderdelen werken studenten aan het opbouwen van hun
didactisch repertoire. Belangrijk hierbij is de intensieve samenwerking met de collega’s van Onderwijskunde
en Beroepsvorming: vakmanschap en meesterschap komen hier samen. Bovendien organiseren we
onze eigen lessen zo dat wij studenten activeren en aanzetten tot samenwerking (‘teach as you preach’,
studentgerichtheid).
Op de opleiding heerst een vriendelijke, open en professionele sfeer.
Wij vinden het belangrijk dat studenten zich, zowel tijdens als buiten de les om, welkom voelen. Wij streven
naar een prettig persoonlijk contact met iedere student. Daarbij zoeken wij altijd naar de juiste balans tussen
het geven van ruimte voor persoonlijke verhalen en ervaringen, het uiten van realistische verwachtingen
naar de student en het over en weer geven van specifieke feedback. Op deze manier verwezenlijken wij
de kernwaarden ‘studentgericht’, en ‘verbonden en betrokken’.
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3.

Eindkwalificaties
De Lerarenopleiding Duits werkt vanuit enkele belangrijke landelijke en internationale kaders. We laten
hier zien op welke manier de eindkwalificaties van de opleiding tot stand zijn gekomen.
De eindkwalificaties voor de lerarenopleiding zijn opgebouwd uit:
`` de landelijke bekwaamheidseisen: zeven competenties
`` competentieprofiel Lerarenopleidingen IvL
`` de landelijk vastgestelde kennisbases, bestaande uit:
`` de kennisbasis vak – en vakdidactiek Tweedegraads lerarenopleiding Duits
`` de generieke kennisbasis Tweedegraads Lerarenopleidingen
`` de eigen profilering
De opleiding gebruikt voor de verantwoording van het hbo-niveau een koppeling tussen de eindkwalificaties
en de Dublin descriptoren (internationale niveaubeschrijvingen van de bachelor). De eindkwalificaties gelden
voor alle varianten van de opleiding: voltijd, deeltijd en Opleiden in de School (OidS).

3.1.

Landelijk profiel: de bekwaamheidseisen

De Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL) ontwikkelde de bekwaamheidseisen voor de tweedegraads
leraar in opdracht van de minister van OCW en in interactie met de beroepsgroep. Deze bekwaamheidseisen
zijn in 2006 vastgelegd in de wet BIO (Beroepen In het Onderwijs).
De bekwaamheidseisen gaan uit van zeven 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). Het gaat om de volgende zeven
competenties:
1. Interpersoonlijke competentie: het vermogen een sfeer van samengaan en samenwerken met leerlingen
te realiseren.
2. Pedagogische competentie: het vermogen te zorgen voor een veilige leeromgeving.
3. Vakinhoudelijke en –didactische competentie: het vermogen een krachtige leeromgeving voor leerlingen
te verwezenlijken.
4. Organisatorische competentie: het vermogen te zorgen voor een leef- en leerklimaat dat overzichtelijk,
ordelijk en taakgericht is.
5. Competentie in samenwerken met collega’s: het vermogen samen te werken in een team/organisatie.
6. Competentie in het samenwerken met de omgeving: het vermogen de relatie met ouders, buurt
en instellingen te realiseren en te versterken.
7. Competentie in reflectie en ontwikkeling: het vermogen om eigen opvattingen en competenties
te onderzoeken en te ontwikkelen.
De bekwaamheidseisen worden periodiek herijkt onder regie van de Onderwijscoöperatie, een organisatie
waarin de verschillende beroepsgroepen vertegenwoordigd zijn.

3.2.

Competentieprofiel Lerarenopleidingen IvL

Collega’s van het IvL hebben de landelijke competentiegids uit 2006 geactualiseerd. In 2014-2015 werkten
we voor het eerst met een conceptversie hiervan, waarin competenties en kennisbases gecombineerd
werden. In studiejaar 2015-2016 is deze nieuwe competentiegids4 definitief vastgesteld. De volgende
veranderingen zijn doorgevoerd.
`` De eindkwalificaties zijn uitgesplitst naar vier niveaus, gekoppeld aan vier leerjaren. Zo wordt
helder op welk niveau de student op welk moment zou moeten functioneren. Dit is een belangrijke
verbetering, omdat we hiermee specifiekere ‘taal’ krijgen waarmee we feedback kunnen geven aan de
student over zijn voortgang. De assessments spelen hierbij een belangrijke rol.
`` De eindkwalificaties zijn geactualiseerd op een aantal punten:
`` het doen van praktijkonderzoek heeft een duidelijkere plek gekregen.
`` de lijn ‘reflectie en methodisch werken’ is meer uitgewerkt.
`` ICT-vaardigheden komen nadrukkelijker naar voren.
`` competentie 5 en 6 zijn meer uitgewerkt in de eerste twee niveaus.
`` De aandacht voor onderzoek is versterkt. Dit wordt zichtbaar in de aanvulling van indicatoren
verbonden aan competenties 3 (vakinhoudelijk en –didactisch competent) en 7 (reflecteren en
beroepshouding).
Door deze aanpassingen is een helder en actueel kader gecreëerd dat sturend is voor de doorontwikkeling
van het curriculum.
4

In eerdere studiejaren werd ook gewerkt met de competenties en diverse kennisbases, maar gescheiden van elkaar.
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3.3.

Kennisbases

De Lero-brede uitwerking van de competenties is per opleiding verder ingevuld met de opleidingsspecifieke
kennis en vaardigheden uit de landelijke kennisbases.
De Lerarenopleiding Duits gebruikt de kennisbasis vak – en vakdidactiek Duits en de generieke kennisbasis.
Deze kennisbases vormen samen de Body of Knowledge and Skills (BoKS) van de opleiding.

3.3.1. Kennisbasis Vak – en Vakdidactiek Duits

De landelijke kennisbasis Vak en Vakdidactiek voor een docent Duits is opgebouwd rond zes domeinen
(HBO - Raad, 2011): Taalvaardigheden, taalkundige kennis, sociaal-culturele kennis van doeltaallanden, Duits
als schoolvak, Het leren van taal, MVT – vakdidactiek specifiek. Deze domeinen specificeren wij hier nader.
Domein
1. Taalvaardigheden
2. Taalkundige kennis

3. Sociaal-culturele kennis van doeltaallanden

4. Duits als schoolvak

5. Het leren van taal

6. MVT – vakdidactiek specifiek

Categorie/Kernconcept
1.1 De vaardigheden
1.2 Duits in de klas
2.1 Algemene taalkunde
2.2 Grammatica
2.3 Lexicale kennis
2.4 Fonetiek, uitspraak en fonologie
2.5 Vaktaal
3.1 Kennis van land en samenleving
3.2 Geschiedenis en geografie
3.3 Literatuur en cultuur
3.4 Intercultureel bewustzijn
4.1 Kerndoelen en examens
4.2 Vak en maatschappij
4.3 Interferentie
4.4 Doeltaal als voertaal
4.5 Methodologieën
4.6 ICT
5.1 Het leren van taal
5.2 Taalvaardigheid
5.3 Relevantie van het vak
5.4 Uitspraak
5.5 Grammatica
5.6 Woordenschat
5.7 Socio - culturele kennis en intercultureel bewustzijn
5.8 Communicatiestrategieën
5.9 Toetsing en voortgang
6.1 Methodologieën van MVT
6.2 BVE specifiek
6.3. projecten

3.3.2. Generieke Kennisbasis

De generieke kennisbasis bestaat uit negen domeinen:
1. Leren in diverse contexten
`` Het concept leren
`` Visies op leren
`` Cognitie, werking van de hersenen en leren
`` Leerlingkenmerken

3. Communicatie, interactie en groepsdynamica
`` Mentale modellen van communicatie
`` Gespreksvoering
`` Groepsdynamica
5. Leerlingen met speciale behoeften
`` Leerlingbegeleiding in school
`` Passend onderwijs voor iedereen?
`` Leerproblemen
`` Gedrag- en werkhoudingsproblemen
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2. Didactiek en leren
`` Model didactische analyse
`` Leerdoelen en instructiemodellen
`` Vormgeving van leerprocessen
`` Selectie en ontwerp van leermiddelen
`` Begeleiden van leerprocessen
`` Toetsing en evaluatie
4. Ontwikkeling van de adolescent
`` Identiteitsontwikkeling
`` Morele ontwikkeling
`` Adolescent en seksualiteit
6. Professionele docenten
`` Professionele ontwikkeling
`` Praktijkonderzoek
`` Onderwijsinnovatie en werken in teams
`` Onderwijsvisie en –ethiek

Opleidingsprofiel Lerarenopleiding Duits

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

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

Rondom ICT in het onderwijs heeft het Algemeen Directeurenoverleg Educatieve Faculteiten onlangs een
addendum op de generieke kennisbasis geformuleerd (ADEF, 2013). Deze kennisbasis is voor ons belangrijke
input voor de verdere ontwikkeling van ons ICT - onderwijs.
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

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

In het eindkwalificatiedocument maken we van bovengenoemde kennisbases een vertaling naar leerdoelen
per niveau (zie bijlage 2). Bijlage 5 bevat een overzicht van de wijze waarop alle kennisbases aan de orde
komen in de curriculumonderdelen.

3.4.

Aansluiting op Dublin descriptoren

3.5.

Aansluiting op internationale standaard

3.6.

Eigen profilering

In 2004 zijn de eindtermen voor elke hogeschool in Europa vastgelegd, in de vorm van de Dublin
descriptoren. Deze descriptoren zijn:
`` Kennis en inzicht
`` Toepassen kennis en inzicht
`` Oordeelsvorming
`` Communicatie
`` Leervaardigheden
De eindkwalificaties die we hanteren binnen de lerarenopleiding hangen samen met deze Dublin
descriptoren. Bijlage 3 maakt duidelijk hoe deze samenhang eruit ziet. In elke cursushandleiding wordt
aangegeven welke Dublin descriptor daar van toepassing is.

Binnen de Europese Unie hebben verschillende werkgroepen zich gebogen over de vraag: is het mogelijk
om gemeenschappelijke competenties voor leraren te benoemen?
Omdat 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 student 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 bijdraagt 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 dat ze niet alleen focust op kennis en vaardigheden, maar ook op persoonlijke
kwaliteiten (respect, empathie, zorg) en persoonlijke waarden.

Wij hebben de Landelijke Kennisbasis voor de lerarenopleidingen Duits in Nederland op een aantal punten
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uitgebreid en verdiept. In bijna alle vakken & projecten van de leerlijnen taalverwerving, taalbeschouwing,
taal & cultuur en taal & praktijk zijn vakdidactische elementen opgenomen. Hierdoor is er een wisselwerking
ontstaan tussen de bovengenoemde leerlijnen en de leerlijn taal & onderwijzen. Alle docenten van
onze opleiding integreren vakdidactiek in vak modules en in vak projecten. Ook zijn wij trots op onze
activiteiten op het gebied van internationalisering. In ons curriculum is zichtbaar aangegeven in welke
vakken internationalisering aan bod komt. Studenten gaan op excursies naar Oostenrijk en Duitsland en
kunnen een minorstudie buitenland aan een Duitse universiteit volgen. Docenten doen periodiek mee aan
docentmobiliteit en docentuitwisseling (Duitsland, Zwitserland, Zweden). Tevens hebben wij jaarlijks voor
6 maanden een stagiaire uit een Duitstalig land.

3.7.

Validatie

3.7.1. Regionale validatie eindkwalificaties

De vernieuwde eindkwalificaties zijn voorgelegd aan de werkveldcommissie. Ook bij de verbetering van de
samenhang in de opleiding speelt de werkveldcommissie een belangrijke rol. De leden uit deze commissie
zijn afkomstig van scholen uit de stad en uit de regio.

3.7.2. Nationale validatie competenties en kennisbases

De competenties en kennis en vaardigheden van de lerarenopleiding Duits, zoals we die hierboven
beschrijven, voldoen aan nationaal aanvaarde niveaubeschrijvingen. De relevantie en het niveau van de
competenties worden in Nederland geborgd door een periodieke herijking van de bekwaamheidseisen
onder regie van SBL, waarin de verschillende beroepsgroepen vertegenwoordigd zijn. Het werkveld en de
HBO-raad hebben de landelijke kennisbases Vak en Generiek ontwikkeld (Ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschappen, 2008, p. 20). Het niveau van studenten in het kader van de Kennisbasis Vak borgen
wij door het afnemen van de Landelijke Kennistoets.

3.7.3. Internationale validatie van het beoogde taalniveau

Studenten van onze opleiding nemen, als onderdeel van de landelijke kennistoets, deel aan het internationaal
gevalideerde examen Goethe –Z ertifikat C1. De examinering valt onder toezicht van het Goethe Instituut,
waar de toetsen door de Association of Languare Testers in Europe (ALTE) internationaal gewaarborgd
worden. De toetsen worden in een zogenaamde examencoöperatie afgenomen door intern en extern
gecertificeerde examinatoren. De opleiding Duits borgt hiermee de eis dat de leraar Duits met betrekking
tot het Europees Referentiekader op taalvaardigheidsniveau C1 zit.
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4.

Inrichting van het onderwijs

4.1.

Instroom en opleidingsvarianten

4.1.1. Voltijd en deeltijd

De bacheloropleiding is een voltijdopleiding met een deeltijdvariant. Het examenprogramma van de
voltijdopleiding is identiek aan de deeltijdopleiding.
Om toegelaten te worden tot een voltijdopleiding van het IvL moet de student een havo-, vwo- of mbo-niveau
4-diploma hebben, of een diploma dat minimaal gelijkwaardig is (Instituut voor Lerarenopleidingen, 2014).
De toelatingseisen voor de deeltijdopleiding zijn dezelfde als die voor de voltijdopleiding.
Wie niet aan de toelatingseisen voldoet en 21 jaar of ouder is, kan, na een geslaagd toelatingsonderzoek
21-plus, aan de opleiding beginnen.
Bij aanvang van de opleiding voeren we met iedere student een startgesprek. In dit gesprek brengen
we, vooral bij deeltijders, mogelijke vrijstellingen in kaart; deze worden ter toetsing voorgelegd aan de
Examencommissie. Als er aantoonbaar sprake is van Elders Verworven Competenties (EVC) kan de student
een maatwerktraject volgen.
Alleen de Examencommissie is bevoegd om op basis van aangetoonde EVC vrijstellingen te verlenen.
Daarnaast stelt Examencommissie vanuit het vrijstellingenbeleid (Lerarenopleidingen, 2015) vast welke
diploma’s mogelijk toegang geven tot het volgen van een versneld programma. Naast het voltijd- en
deeltijdtraject biedt de lerarenopleiding de mogelijkheid tot deelname aan een zij-instroomtraject of een
kopopleiding.

4.1.2. Opleiden in de school (OidS)

Studenten kunnen deelnemen aan het OidS-traject. Zij kiezen er met dit traject voor een groot deel van hun
tijd te leren en te werken in de praktijk op een opleidingsschool. Van tevoren selecteren we de studenten
op basis van motivatie, houding en behaalde studieresultaten.
De Lerarenopleiding VO/BVE is betrokken bij zeven samenwerkingsverbanden met scholen in de regio’s
Rotterdam, Den Haag, Noord-Brabant en Zeeland, waarbij een OidS-opleidingsvariant is ontwikkeld en
wordt uitgevoerd. Vakdidactische, onderwijskundige en pedagogische onderdelen uit het curriculum
worden door de scholen in verschillende werk- en organisatievormen aangeboden.
Leren op de werkplek wordt ook steeds sturender voor de inrichting van het curriculum. Het samen opleiden
en ontwikkelen van curriculumonderdelen in de beroepscontext door opleidingsschool en opleidingsinstituut
staan hierbij centraal.

4.2.

Inhoudelijke inrichting van het curriculum

De inrichting van het curriculum van de lerarenopleiding Duits is gebaseerd op de eindkwalificaties en op
het Rotterdamse Onderwijsmodel (ROM).
Het opleidingsmodel van de Lerarenopleiding Duits kent een aantal leerlijnen, in dit model beschrijven wij
de samenhang en de inhoud van elke leerlijn, en geven wij bij elke leerlijn aan, zo ja hoe deze samenhangt
met andere leerlijnen. De gedetailleerde beschrijvingen voor de enkele vakken en modules van de leerlijnen
vak – en vakdidactiek zijn in de cursushandleidingen van de Lerarenopleiding Duits terug te vinden.

4.2.1. Taalverwerving

De leerlijn taalverwerving is cruciaal: studenten werken hier aan beheersing van het Duits. Het gaat om de
taalvaardigheden: lezen, luisteren, spreken en schrijven. Het niveau dat studenten per studiejaar moeten
bereiken is vastgelegd in het Europees Referentiekader (ERK). Aan het einde van de hoofdfase beheersen
studenten de meeste van bovenstaande vaardigheden op C1 - niveau. Met dit referentiekader geeft de
opleiding een duidelijke link naar de taalverwerving in Europees verband. Studenten leren hun taalniveau
in te schatten en met behulp van het Europees talenportfolio op eigen prestaties te reflecteren. In deze
leerlijn wordt ook aandacht besteed aan thema’s uit de onderbouwmethodes. Wij bereiden studenten
voor op het werken in het mbo en trainen de schrijfvaardigheid. Wij beschouwen de leerlijn taalverwerving
als belangrijke basis voor de leerlijnen stage, taalbeschouwing, taal & cultuur, taal & onderwijzen, taal &
praktijk praktijk/internationalisering.

4.2.2. Taalbeschouwing

In de leerlijn taalbeschouwing nemen wij de taal zelf onder de loep. De student krijgt vakken als grammatica,
morfologie, zinsbouw en fonetiek. Taalkunde wordt in het perspectief van taalontwikkeling en taalgeschiedenis
onderwezen. De student ontwikkelt en verbreedt zijn basisgrammatica die als ondersteuning dient voor
het behalen van de vak competenties, die van belang zijn voor alle te verwerven vaardigheden.
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De student is stap voor stap in staat de behandelde grammatica in mondelinge en schriftelijke producties
toe te passen, zijn eigen fouten en de fouten van leerlingen te herkennen en te verklaren. De verworven
kennis in de grammatica en fonetiek komt in relatie met het werkveld tot uiting wat betreft het schriftelijke
en het communicatieve gedeelte voor Duits als doel- en voertaal in het vmbo, mbo en havo – onderwijs.
De lijn taalbeschouwing staat daardoor in voortdurende wisselwerking met de lijn taalverwerving en er is
een duidelijke link naar de lijn taal en onderwijzen.

4.2.3. Taal en cultuur

In de leerlijn taal & cultuur besteden wij aandacht aan de kennis van land en samenleving van de zogenaamde
DACH – landen (Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland). Wij geven in de vakken van deze lijn een overzicht
over geschiedenis , politiek en (jeugd)literatuur. Studenten lezen (jeugd)literatuur en leren omgaan met
de verschillende genres en tekstsoorten voor het eigen lesgeven. Daarnaast leren zij hoe zij het juiste
lesmateriaal kunnen kiezen en zelf teksten en jeugdboeken didactiseren. Door deze didactische component
bestaat een duidelijke link naar de lijn taal & onderwijzen. Elk leerjaar (van 1 tot/met 3) kiezen de studenten
een aantal boeken uit een leeslijst (jeugdliteratuur, moderne literatuur, historische literatuur) en schrijven
verslagen hierover in de doeltaal. Wij geven de student socio – culturele achtergronden mee en inzichten
in geschiedenis, politiek en cultuur van de DACH – landen. Daardoor wordt de student in staat gesteld om
in het onderwijs eigen keuzes voor excursies en cultuurproducten te maken. Deze leerlijn staat daarom
ook nauw met de leerlijn taal & praktijk in verbinding.

4.2.4. Taal en praktijk/internationalisering

In deze lijn komt wat de studenten geleerd hebben tijdens de vakinhoudelijke- en vakdidactische cursussen
samen met de praktijk. Studenten onderzoeken op de stageschool een aantal praktische problemen. De
uitkomst van de onderzoeken moet bruikbaar materiaal opleveren dat onderbouwd is vanuit theorie,
praktijk en ervaring. Hierbij horen ook het verwerven van onderzoeksvaardigheden en het ontwikkelen
van een onderzoekende houding.
In het kader van internationalisering bereiden studenten in jaar 1 een dagexcursie voor en studenten van
jaar 2 een vijfdaagse excursie naar Oostenrijk of Duitsland (Wenen of Berlijn). Studenten organiseren de
excursies zelfstandig en leggen een link met de beroepspraktijk zodat zij in staat zijn voor leerlingen uit één
of meerdere klassen in de onderbouw een dergelijk reisplan op te zetten. Zij onderzoeken ook hoe excursies
en internationale uitwisselingen op hun stagescholen geregeld worden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om
budgettering, communicatie naar leerlingen, ouders en collega’s en om een vakoverstijgende samenwerking.
Studenten zetten zelf duurzame relaties met scholen in Berlijn en Wenen op, zodat binnen het
excursieprogramma, schoolbezoeken kunnen plaatsvinden en aan uitwisseling van kennis gewerkt wordt.
In jaar 3 of 4 staat binnen de lijn taal & praktijk de voorbereiding en realisatie van de minorstudie buitenland
centraal. Wij hebben contact met de universiteiten in Hildesheim, Osnabrück en Jena.
Een ander project binnen de leerlijn taal en praktijk is DOVO (doeltaal voertaal). Studenten onderzoeken
op de stagescholen het gebruik van de doeltaal tijdens de lessen ‘moderne vreemde talen’ en verdiepen
zich in de theorie van DOVO. Zij integreren het gebruik van DOVO in hun eigen lesplannen.
Verder gaan studenten binnen de lijn taal en praktijk/internationalisering met het taaldorp aan de slag.
Veel scholen toetsen taalvaardigheden van hun leerlingen aan de hand van een taaldorp – scenario en
zetten onze studenten graag als examinatoren in. Studenten leren hoe een taaldorp opgezet wordt en
hoe mondelinge spreekvaardigheid beoordeeld word. Studenten voeren mondelinge vraaggesprekken
op examenniveau uit, ze leren volgens vastgestelde criteria te beoordelen en reflectieverslagen over
examensituaties te schrijven. Deze lijn staat in wisselwerking met de lijn taal & onderwijzen.

4.2.5. Taal en onderwijzen

In deze leerlijn staat de vakdidactiek van het moderne vreemdetalenonderwijs centraal. Het start met
een inleiding tot het lesgeven en een uitvoerige behandeling van de theoretische fundamenten van de
didactiek. Stapsgewijs komen de vaardigheden lezen, luisteren, spreken en schrijven aan bod. Wij werken
met verschillende didactische modellen zoals het fasemodel voor de receptieve en productieve vaardigheden
en de oefeningentypologie van Neuner. Op deze basis presenteren studenten onder andere ook minilessen
(instituutspracticum). Zij krijgen tijdens hun stages leerwerktaken mee die ook betrekking hebben op
vakdidactische facetten van het vak Duits. Het maken en bespreken van lesplannen, vanuit verschillende
visies en met betekenisvolle leerdoelen, blijft door alle leerjaren heen een continu aandachtspunt.
Er wordt ook aandacht besteed aan hoe en met welke hulpmiddelen en lesmethoden de student les geeft,
en welke groepen leerlingen hij voor zich heeft. Studenten leren wat het betekent om Duits te geven,
eigen lessen en (digitaal) lesmateriaal te ontwikkelen, schoolboeken te beoordelen op hun bruikbaarheid,
zelfstandig of in samenwerking met anderen het veldwerk te organiseren en algemene en vak eigen (ICT)
hulpmiddelen te gebruiken in de les. In de hoofd- en afstudeerfase wordt aandacht besteed aan de
grotere context, kennisdeling, onderzoek, onderbouwing van keuzes, productie van eigen lessenseries,
samenwerkingsopdrachten en aan het ontwikkelen van interactieve oefeningen.
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Toetsen en beoordelen (ook van de uitspraak van leerlingen) is ook een speerpunt in het curriculum.
Studenten leren de door hen zelf beproefde methodes voor foutenanalyse en –therapie tijdens stages
adequaat te gebruiken. Zij stellen proefwerken op en beoordelen deze. Het vakdidactische traject dat
studenten binnen de afzonderlijke fasen (propedeuse, hoofd- en eindfase) moeten doorlopen, is natuurlijk
ook in de andere leerlijnen vertegenwoordigd. Alle leerlijnen van het kennisbasis vak Duits staan in
wisselwerking met de lijn taal & onderwijzen.

4.2.6. Stage

In elke stage zijn er bepaalde thema’s uitgewerkt in de vorm van leerwerktaken.
In het eerste jaar oriënteert de student zich met behulp van de leerwerktaken op het beroep van leraar. Al
snel kan hij beginnen met het geven van (delen van) lessen en voert oriënterende gesprekken met diverse
leraren en leerlingen. In het tweede jaar staat het directe instructiemodel centraal. Het is de bedoeling
dat de student zich het directe instructiemodel helemaal eigen maakt. Niet alleen de fasen, maar ook
de vormgeving van de bijbehorende sleutelbegrippen zijn hierbij belangrijk. Hij leert ook omgaan met
(kleinere) groepen. In het derde jaar richt de student zich op klassenmanagement en op het activeren van
de leerlingen en het stimuleren van samenwerken. In het vierde jaar ten slotte wordt de student aangezet
tot het differentiëren in de klas.
Aan het einde van elk studiejaar legt de student een assessment af – de assessments in de eerste twee
jaar zijn minder zwaar dan het LIO- assessment en het Assessment Startbekwaam. Voorafgaand aan het
assessment maakt hij een assessmentdossier dat gebaseerd is op de eigen stage-ervaringen. We dagen de
student uit zijn eigen ontwikkeling onder woorden brengen voor derden: een bijzondere vorm van reflectie.
De aard van de assessments wordt nader beschreven in paragrafen 5.3.5 en 5.5.2.
Tijdens de stage geeft de student de algemene didactische concepten, die in de leerlijn didactiek aan de
orde zijn geweest, vorm in de praktijk. Er is de wens om ook de vakdidactische leerlijn meer in verbinding
te brengen met de stage. Wij zien hiervoor voldoende aanknopingspunten.

4.2.7. Pedagogiek

In de leerlijn pedagogiek staat de pedagogische relatie tussen docent en leerling centraal. We stimuleren
de student om de leerling vanuit diverse perspectieven te ‘bestuderen’ met vragen als: ‘Hoe ontwikkelt een
adolescent zijn eigen identiteit?’ ‘Hoe ontwikkelt hij zich in moreel opzicht?’.
Ook is er binnen deze leerlijn aandacht voor de grootstedelijke problematiek waarmee bepaalde groepen
jongeren te maken hebben.
Actuele ontwikkelingen rondom passend onderwijs hebben in deze leerlijn ook een plek.
In de laatste fase van de studie jaar 4 staan bij deze leerlijn ethische dilemma’s centraal waarmee een
docent in zijn werk te maken kan krijgen. Ook het pedagogische handelen van de docent krijgt aandacht.
Hiermee spelen we in op de toenemende aandacht voor pedagogiek in het voortgezet onderwijs.
Bijlage 4 bevat een overzicht van de leerlijnen die wij hanteren.

4.2.8. Didactiek

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 leeren lesdoelen.
In de hoofdfase (jaar 2 en 3) staan achtereenvolgens het directe instructiemodel, activerende didactiek en
(het stimuleren van) samenwerkend leren centraal. Digitale didactiek krijgt een steeds belangrijkere rol in
deze leerlijn: de ICT - onderdelen zijn recentelijk grondig aangepast, en 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 digitale didactiek.
In de afgelopen twee jaar hebben we belangrijke stappen gezet om de leerlijnen vakdidactiek en algemene
didactiek meer op elkaar af te stemmen. Bij de doorontwikkeling van de leerlijn vakdidactiek zal de inhoud
van de didactische leerlijn een belangrijk punt van aandacht zijn.

4.2.9. Onderzoek

Hoewel onze studenten niet opgeleid worden tot (wetenschappelijke) onderzoekers vinden wij het belangrijk
dat zij op verschillende momenten zelf ervaring krijgen met het doen van praktijkonderzoek zodat ze een
onderzoekende en kritische houding ontwikkelen. We sluiten hiermee aan bij de ontwikkeling die op veel
scholen gaande is: steeds vaker wordt praktijkonderzoek door eigen collega’s uitgevoerd in de context
van de school.
Wij hanteren de volgende definitie van het begrip praktijkonderzoek: ‘Praktijkonderzoek is onderzoek dat
wordt uitgevoerd door leraren en leraren in opleiding, waarbij op systematische wijze in interactie met de
omgeving antwoorden worden verkregen op vragen die ontstaan in de eigen onderwijspraktijk en gericht
zijn op verbetering van deze praktijk’ (Donk van der & Lanen van, 2012, p. 17).
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Binnen de onderzoeksleerlijn zetten we de student aan tot het beoordelen van literatuur op relevantie en
geschiktheid, het scherp formuleren van zijn (onderzoeks)vragen, het kritisch analyseren van verkregen
gegevens en het maken van een relevant beroepsproduct naar aanleiding van het eigen onderzoek. Al
deze vaardigheden zijn van groot belang voor de aankomende leraar.
In de eerste twee jaren ligt het accent op deelvaardigheden. Zoals het selecteren, bestuderen en beoordelen
van literatuur (onderwijssociologie en diversiteit) en het analyseren van bestaand materiaal (bijvoorbeeld
lesmethodes of jeugdliteratuur).
In het derde jaar voert de student, in een groepje, voor het eerst een volledig praktijkonderzoek zelf uit.
Elk groepje krijgt hierbij gedegen begeleiding.
In het vierde jaar studeert de student individueel af op een zelf opgezet en uitgevoerd onderzoek dat binnen
het domein vakdidactiek Duits valt. De onderzoeksleerlijn hangt samen met de leerlijn vakdidactiek, met
name bij het onderdeel ‘capita selecta’.
Bijlage 4 bevat een overzicht van de leerlijnen die wij hanteren.

4.2.10. Afstudeerrichtingen

In 2012 heeft de minister van OCW in een brief aan de Tweede Kamer bekendgemaakt, dat lerarenopleidingen
vanaf het collegejaar 2016-2017 afstudeerrichtingen moeten invoeren. Binnen de Hogeschool Rotterdam
heeft deze discussie geleid tot de volgende afstudeerrichtingen:
`` Afstudeerrichting avo en Theoretische leerweg.
`` Afstudeerrichting vmbo en mbo.
Studenten die in 2016-2017 afstuderen, zullen als eerste lichting kiezen voor een van deze afstudeerrichtingen.
We hebben we ervoor gekozen om beide afstudeerrichtingen aan te bieden. We verwachten dat het
merendeel van onze studenten zal kiezen voor de avo-afstudeerrichting: de meeste studenten komen terecht
in de onderbouw van havo en vwo, waar het vak Duits nog een verplicht onderdeel van het curriculum
vormt. Toch bieden we ook de afstudeerrichting vmbo en mbo aan: een aantal studenten komt terecht
op een theoretische leerweg van het vmbo, en een aantal op het mbo.
De Lerarenopleiding Duits heeft voor het generieke gedeelte enkele onderwijskundige/pedagogische
onderdelen aangewezen die in het kader van deze afstudeerrichtingen opnieuw worden ontwikkeld.

4.3.

Onderwijskundige inrichting: het Rotterdams Onderwijsmodel (ROM)

Voor de vormgeving van het programma sluit de Lerarenopleiding Duits aan bij het beleid van Hogeschool
Rotterdam: het Rotterdams Onderwijs Model (ROM).
Het ROM onderscheidt drie leerlijnen:
`` de kennisgestuurde leerlijn (rood),
`` de praktijkgestuurde leerlijn (blauw)
`` de studentgestuurde leerlijn (geel en grijs).

4.3.1. Kennisgestuurde leerlijn

Kennisgestuurd onderwijs is onderwijs met name op het theoretische niveau, aangeboden in begeleide
vorm, in colleges en het vast geprogrammeerde rooster. Centraal staat het leggen van een noodzakelijke
basis voor een beroepspraktijk op hbo-niveau.
De inhoudelijke leerlijnen Taalverwerving, Taalbeschouwing, Taal en Cultuur en Pedagogiek zijn voornamelijk
kennisgestuurd van aard.

4.3.2. Praktijkgestuurde leerlijn

Praktijkgestuurd onderwijs richt zich op de praktijk. Praktijkvragen komen aan bod in projecten, practica
en onderzoek, en, in de beroepspraktijk, in stage- opdrachten, praktijkonderzoek en afstudeeropdrachten.
De inhoudelijke leerlijnen Stage, Onderzoek en Taal en Praktijk zijn (voornamelijk) praktijkgestuurd van
aard. De inhoudelijke leerlijnen didactiek en vakdidactiek kunnen worden gepositioneerd op het snijvlak
van de kennis- en praktijkgestuurde leerlijnen.

4.3.3. Studentgestuurde leerlijn

Studentgestuurd onderwijs bestaat uit individuele begeleiding door studieloopbaancoaches, een
hogeschoolbreed aanbod van keuzevakken en minorprogramma’s.
Het onderwijs is zo ingericht dat studenten hun studie- en loopbaankeuze steeds zelfstandiger plannen,
uitvoeren en bijstellen. Met andere woorden: het kennisgestuurde onderwijs neemt in de loop van de
studie af en het studentgestuurde onderwijs neemt toe.
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Het Rotterdams Onderwijsmodel

Begeleiding studenten

4.4.1. Begeleiding als gezamenlijke verantwoordelijkheid

Studenten die instromen zijn bij voorkeur vier tot vijf jaar bezig met hun opleiding. Ons docententeam
voelt zich verantwoordelijk voor het begeleiden bij de professionele en soms ook persoonlijke ontwikkeling
van onze studenten. Regelmatig bespreken we gezamenlijk de voortgang en/of de specifieke situatie van
studenten. Zo kunnen docenten hun soms individuele beelden over een student aanvullen of bijstellen en
ontstaat er een prettige uitgangssituatie voor de collega’s die de student een-op-een begeleiden.
Het docententeam heeft in dit kader vier gebieden afgesproken waarop een studentbespreking gebaseerd
is: intellect, motivatie/houding, mate van (over)belast zijn, en het vermogen tot reflectie en adequaat
reageren op gegeven feedback.
Concrete begeleiding vindt plaats door de Studieloopbaan Coach (SLC’er) en de stagebegeleider. De
SLC’er is bij voorkeur ook de stagebegeleider; soms is dat rooster technisch niet haalbaar. Dan hebben
de stagebegeleider en de SLC’er regelmatig contact met elkaar.

4.4.2. Studieloopbaancoaching

SLC richt zich op de begeleiding van studenten bij hun competentieontwikkeling, bij de ontwikkeling naar
zelfstandig lerende professional, bij de te maken keuzes in studie en loopbaan en bij het oplossen van
studieproblemen. Elke student krijgt aan het begin van elk studiejaar een studieloopbaancoach aangewezen
en houdt die studieloopbaancoach het gehele studiejaar.
De studieloopbaancoach kan de student verwijzen naar de decaan bij persoonlijke problemen, zoals
lichamelijke, psychische of financiële problemen.
Voor studenten met een beperking zijn er speciale regelingen.
In alle studiejaren spreekt de studieloopbaancoach minimaal vier maal per studiejaar met een student
over zijn studievoortgang (eenmaal per blok van tien weken). Het startgesprek is het eerste gesprek tussen
de student en een van de vakdocenten en vindt voor 1 september plaats. Tijdens dit gesprek brengt de
vakdocent in beeld of de student qua profiel past bij de opleiding van zijn keuze. In het startgesprek komen
de gevolgde opleiding(en) en beroepservaringen, de motivatie voor de opleiding, de persoonlijke situatie
en eventuele risicofactoren voor studiesucces aan de orde. De studieloopbaancoach kan op basis hiervan
de student op ondersteuning of verplichtingen wijzen om deficiënties (bijvoorbeeld op het gebied van de
Nederlandse taal) te volgen en deze met succes af te sluiten. Deze deficiëntiecursussen tellen mee als
gevolgde keuzecursussen in het studieprogramma.
Het systeem Osiris wordt in het kader van SLC intensief gebruikt. studieloopbaancoaches, stagebegeleiders
en soms ook vakdocenten noteren na elk gesprek de bijzonderheden die zij met de student besproken
hebben en eventueel afspraken die zij met de student hebben gemaakt. Ook noteren ze of een student is
komen opdagen voor een gesprek en of hij zich heeft gehouden aan afspraken. Door deze notities ontstaat
er een helder beeld van de studieloopbaan van de student: belangrijke input voor de studieloopbaancoach.
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4.4.3. Stagebegeleiding

In het kader van zijn stage voert de student, minimaal eenmaal per stageperiode, met zijn stagebegeleider
van de Hogeschool Rotterdam een evaluatiegesprek. Daaruit komen leerpunten naar voren.
De student wordt daarnaast begeleid door een vakcoach van de (stage)school, met wie hij eenmaal per
tien weken of op aanvraag een voortgangsgesprek voert.
In elke stageperiode woont de stagebegeleider minimaal één les van de student bij en hebben begeleider en
student aansluitend een voortgangsgesprek. Tijdens de stages werkt de student aan leerwerktaken, waarin
hij aandacht schenkt aan het leerproces en aan de leerdoelen. Soms komt het voor dat de student vastloopt
in zijn ontwikkeling op de stageschool. Reguliere begeleiding van vakcoach of stagebegeleider zijn dan niet
altijd voldoende. In zo’n situatie kan de student een beeldcoachtraject aanvragen. Een onafhankelijke,
gecertificeerde beeldcoach biedt dan begeleiding, aan de hand van op beeld vastgelegde lesfragmenten.
Studenten zijn vaak enthousiast over deze vorm van intensievere begeleiding, maar doordat er slechts een
beperkt aantal beeldcoaches is, kunnen we deze begeleiding voorlopig alleen op kleine schaal aanbieden.

4.4.4. Afstudeerbegeleiding

In het derde studiejaar heeft de student voor het eerst, in een groepje en onder intensieve begeleiding, een
eigen praktijkonderzoek opgezet en uitgevoerd. In het vierde jaar zet hij zelfstandig een praktijkonderzoek
op en voert dit uit. Dit gebeurt in het kader van het onderdeel ‘Afstuderen Leraar Duits’.
De begeleiding in de afstudeerfase is zowel groepsgericht als individueel.
De groepsbijeenkomsten hebben twee functies. Tijdens de groepsbijeenkomsten staan vragen centraal
waarmee elke student te maken krijgt, zoals: ‘Welke onderwerpen zijn geschikt voor het doen van onderzoek?’,
‘Hoe vind je relevante en bruikbare geschikte literatuur?’, ‘Aan welke criteria moeten een goed geformuleerde
onderzoeksvraag en deelvragen voldoen?’. Een tweede functie van de groepsgerichte bijeenkomsten is
het onderling uitwisselen van ervaring: het is zinvol en motiverend om een kijkje bij elkaar in de keuken te
nemen, zeker als studenten inhoudelijk verwante onderzoeken uitvoeren.
Op enkele cruciale momenten krijgt de student specifieke, individuele feedback: het bepalen van het
onderwerp, het onderzoeksplan (literatuurverkenning, hoofd- en deelvragen, onderzoeksopzet) en de
onderzoeksinstrumenten zijn belangrijke momenten waarop de begeleider tussentijdse, individuele feedback
geeft.

4.4.5. Peercoaching

Studenten kunnen een beroep doen op peercoaches: studenten die een training in peercoaching hebben
gevolgd en goede resultaten hebben behaald bij lastige cursusonderdelen. Zij bieden specifieke inhoudelijke
begeleiding aan studenten die deze (lastige) onderdelen nog moeten volgen.

4.4.6. Honoursprogramma

Voor excellente studenten heeft Hogeschool Rotterdam een speciaal honoursprogramma (HP). Studenten
die deelnemen aan dit programma realiseren, in samenwerking met studenten uit andere opleidingen,
innovatieve oplossingen die van praktische betekenis zijn voor de aanpak van maatschappelijke relevante
vraagstukken. Studenten verwerven de Honours Degree (HD) wanneer zij in een eindassessment, uitgevoerd
door daartoe opgeleide assessoren, aantonen in voldoende mate over elk van de HD-competenties5 te
beschikken. Studenten die belangstelling hebben voor het honoursprogramma kunnen vanaf jaar 1 al
meedoen. Meestal doen studenten vanaf jaar 2 mee. Vanaf semester 6 zijn HD-studenten verplicht actief
mee te draaien in de HP-community. Wij willen stimuleren dat meer studenten Duits eraan deelnemen.

4.5.

Onderzoek en kennisdeling

Het doen van praktijkonderzoek heeft de afgelopen jaren een vlucht genomen binnen verschillende
opleidingen.
In het kader van kennisdeling is de rol van het Kenniscentrum Talentontwikkeling toegenomen: aan het cluster
Talen is nu een lector verbonden die bijdraagt aan het verder professionaliseren van afstudeerbegeleiders.
Zo is de lector aanwezig bij ‘kalibreersessies’: bijeenkomsten waarbij afstudeerbegeleiders van alle
talenopleidingen een afstudeerwerk bestuderen, en onafhankelijk van elkaar beoordelen. Tijdens de
kalibreersessies discussiëren zij aan de hand van gestelde beoordelingscriteria over het niveau van het
afstudeerwerk. Omdat de lector vanuit een ander perspectief kijkt, biedt hij vaak verhelderende inzichten.
Hij is bovendien, naast enkele andere ervaren collega’s, altijd beschikbaar voor het geven van (tussentijdse)
feedback op afstudeerwerken die in ontwikkeling zijn.
Een andere manier om kennisdeling te bevorderen is dat we vanaf 2015-2016 werken met een clusterbrede
afstudeerhandleiding. Deze handleiding geeft helderheid over onder andere de inhoudelijke uitgangspunten
en wijze van begeleiden en beoordelen. De verwachting is dat de diverse afstudeerbegeleiders van de
verschillende talenopleidingen hun werkwijze meer op elkaar af gaan stemmen. Zo kan er binnen het
5
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cluster Talen een bredere ‘pool’ van begeleiders en beoordelaars ontstaan; voor een kleine opleiding als
Duits kan dit zeer gunstig uitpakken. Tot nog toe zijn er 3 à 4 collega’s die de afstudeerbegeleiding en –
beoordeling voor hun rekening nemen; door bovengenoemde werkwijze zullen er meer collega’s inzetbaar
zijn, bijvoorbeeld als tweede beoordelaar.

4.6.

Onderwijsorganisatie

4.6.1. Cluster Talen

De lerarenopleiding Duits VO/BVE vormt samen met de opleidingen Engels, Frans en Nederlands het cluster
Talen. Het cluster is een van de drie clusters van het IvL – naast Talen zijn er de clusters Exact en M&M.
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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 vakgroepcoördinator.
Deze coördinator begeleidt het primaire proces van de opleiding en is het eerste aanspreekpunt voor de
inhoud en vormgeving van het curriculum.
Aan iedere opleiding is minimaal één collega Onderwijskunde gekoppeld. Hij houdt zich bezig met
afstemming en maatwerk van het onderwijskundige programma en de doorontwikkeling en uitvoering
van de diverse onderwijsonderdelen.
Een belangrijk doel van het cluster Talen is om tot concretere samenwerking te komen tussen de vier
talenopleidingen. Hiertoe zijn er drie werkgroepen in het leven geroepen:
`` De werkgroep Internationalisering richt zich op de totstandkoming van een gezamenlijke visie op en
werkwijze bij internationalisering. Alle plannen en activiteiten voor een stage of een minor in het
buitenland organiseren we zoveel mogelijk gezamenlijk.
`` De werkgroep Vakdidactiek is erop gericht te profiteren van elkaars best practices en te komen tot een
gezamenlijk vakdidactisch concept.
`` De werkgroep Afstuderen werkt aan de totstandkoming van een gezamenlijke, clusterbrede
afstudeerhandleiding.

4.6.2. Docententeam opleiding Duits

Het docententeam van de opleiding Duits is een interessante mix van mensen met uitgebreide
praktijkervaring en mensen met een hoge vakinhoudelijke deskundigheid. Studenten waarderen deze
diversiteit in samenstelling. Alle collega’s uit ons team hebben een lesbevoegdheid of een didactische
aantekening. Vier van onze docenten hebben een afgeronde masteropleiding. Om de samenhang
binnen het curriculum, met name op de (vak)didactische leerlijn en de onderzoeksleerlijn, te borgen,
zijn er enkele docenten onderwijskunde aan het cluster Talen gekoppeld. Zij verzorgen met elkaar de
pedagogisch-didactische en onderwijskundige onderdelen van het curriculum. Er is bovendien een docent
onderwijskunde direct gekoppeld aan de vakgroep Duits; hij schuift regelmatig aan bij het vakgroepoverleg,
is vast aanspreekpunt voor met name de vakdidactici en is betrokken bij de doorontwikkeling van de leerlijn
vakdidactiek.

4.6.3. Collegiale consultatie, inductietraject

Sinds drie jaar is er collegiale consultatie: docenten bezoeken elkaar in de les. Elke docent aan de
lerarenopleiding met een aanstelling groter dan 0,5 fte doet hieraan mee.
Er zijn ongeveer tien themagroepen waaruit een docent kan kiezen. Voorbeelden van thema’s zijn:
inspirerend lesgeven, afstudeerbegeleiding, didactisch coachen. Aan het begin van het jaar worden de
thema’s bekendgemaakt; collega’s kunnen zich hier dan bij aansluiten. Elke themagroep wordt ‘getrokken’
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door een collega, vaak is dat degene die het thema zelf heeft geopperd. De themagroep stelt zijn eigen
doelen vast en spreekt een werkwijze af. De ene themagroep werkt op basis van intervisie, een andere
neemt actuele literatuur als leidraad.
Voor elke themagroep geldt:
`` Al het werk moet gericht zijn op professionele ontwikkeling van de collega’s;
`` Elke docent krijgt één keer per blok in de les bezoek van een collega en andersom gaat hij zelf één
keer per blok op bezoek in de les bij een collega.
De ervaringen met deze vorm van professionalisering zijn positief: enerzijds is er voor de docent ruimte
om zich te verdiepen in een zelfgekozen thema, anderzijds beschouwen onze docenten het wederzijdse
lesbezoek van collega’s als een verrijking van hun eigen professionele ontwikkeling.
Er is momenteel overleg met het VELON (Vereniging Lerarenopleiders Nederland), 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 nemen
in hun eerste jaar deel aan intervisie onder begeleiding van een ervaren collega en ze worden eventueel
individueel begeleid door een van de interne coaches.
In het tweede jaar van de aanstelling neemt elke nieuwe collega deel aan een beeldcoachtraject. Zijn les
wordt gefilmd en naderhand besproken, onder begeleiding van een gecertificeerde beeldcoach. Na deze
bespreking filmt de beeldcoach achtereenvolgens nog twee keer een les en bespreekt deze na tijdens
begeleidingsgesprekken.

4.7.

Schoolklimaat en voorzieningen

4.7.1. Schoolklimaat

De opleiding Duits scoort goed op studenttevredenheid. Wij schrijven dit toe aan snelle en heldere
communicatie tussen de docenten onderling en tussen studenten en docenten. Wij willen ook in de
toekomst ervoor zorgen dat studenten zich veilig bij ons voelen, adequaat aangesproken en op waarde
geschat worden. De binding met de groepen studenten en het persoonlijke contact staat bij ons hoog in het
vaandel. Wij gebruiken structurele lezingen van gastdocenten uit Duitstalige landen, gemeenschappelijke
excursies, bezoeken en uitstapjes naar het binnen- en buitenland (b. v. het Goethe – Instituut Niederlande)
om de studentbinding ook buiten de lessen om te realiseren en te intensiveren. Omdat wij een kleine
opleiding en een klein docententeam zijn, is de ondersteuning en de bijdrage van studenten in logistieke
processen en bij inhoudelijke opdrachten zeer welkom. Wij leiden onze studentassistenten uit binnen- en
buitenland vakkundig op en geven hen vertrouwen, zodat zij zelfstandig verantwoordelijke taken over
kunnen nemen en vaak een onlosmakelijk deel van ons team worden. Studentassistenten en studenten
helpen bijvoorbeeld ook enthousiast en vanzelfsprekend bij de organisatie en realisatie van open dagen,
alumnidagen (ook met inhoudelijke bijdragen) en introductieweken.

4.7.2. Locatie Museumpark

Vanaf studiejaar 2015-2016 is het cluster Talen terug verhuisd naar de laagbouw van het Museumpark.
Dit monumentale gebouw is de afgelopen jaren op grootscheepse wijze verbouwd en aangepast aan de
Arbo technische eisen van de huidige tijd. Voor het IVL was deze verbouwing een goede aanleiding om het
deel waarin zij gehuisvest is een ander gezicht te geven. Het is nu voor de bezoeker op elke plek in het IVL
duidelijk dat hij bij een lerarenopleiding is, door de uitspraken en beelden die op de vele ramen zichtbaar
zijn: bijvoorbeeld boekenkasten met Duitse boeken en een afbeelding van Goethe.
De collega’s van het cluster Talen werken na de verbouwing op een grote docentenkamer, om kennisdeling
te stimuleren en letterlijk muren tussen opleidingen weg te halen. Ook de docenten onderwijskunde die
verbonden zijn aan het cluster Talen werken hier. Inhoudelijke afstemming wordt zo gemakkelijker.
Dankzij stilteplekken kunnen de docenten, als dat nodig is, ongestoord werken. Daarnaast zijn er, op verzoek,
meerdere plekken voor het voeren van individuele gesprekken. Voor de studenten zijn er verschillende
werkplekken en gezellige zitjes.

4.7.3. Informatiesystemen

Hogeschool Rotterdam werkt met drie informatiesystemen die hogeschoolbreed georganiseerd zijn:
N@tschool, Osiris en Hint. Bij de lerarenopleiding Duits werken we hier dus ook mee.
N@tschool is de digitale leeromgeving van de Hogeschool Rotterdam. Studenten kunnen via dit programma
cursusmateriaal vinden en opdrachten inleveren. De docent kan het gemaakte werk dan online bestuderen
en er feedback aan toevoegen. Als studenten materiaal in N@tschool inleveren, controleert een
hulpprogramma, Ephorus, dit automatisch op plagiaat.
Osiris is het programma voor studentadministratie en – vorderingen. Studenten schrijven zich hier in
voor cursusonderdelen, ook kunnen zij hier behaalde studieresultaten bekijken. Verder zijn in Osiris de
examenprogramma’s opgenomen en docenten kunnen notities van SLC - gesprekken invoeren.
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Hogeschool INTranet (HINT) is een (interne) website waarop studenten, docenten en andere medewerkers
allerlei informatie kunnen vinden: brochures, roosters, het hogeschoolblad (Profielen), verslagen van
conferenties, vakantieperioden, hogeschoolgidsen (waarin onder meer het Onderwijs- en Examenreglement
staat). Studenten gebruiken HINT vooral om informatie over en formulieren voor stages te vinden, voor de
roosters en om ziekmeldingen van docenten te kunnen zien.

4.8.

Kwaliteitszorg

Zorg voor de kwaliteit van het onderwijs uit zich op veel verschillende manieren; de PDCA-cyclus is hierin
herkenbaar. Aan de hand van een gesteld doel uit 2014-2015 wordt duidelijk hoe wij deze cyclus hanteren.
Plan
Voor elk cursusjaar wordt een opleidingsprofiel geschreven en een clusterjaarplan (Chatinier, 2015). In dit
clusterjaarplan zijn doelen opgenomen die voor dat jaar behaald moeten worden: het bevat doelen voor
elke Lerarenopleiding Talen, ook op clusterniveau zijn gezamenlijk enkele doelen geformuleerd, zoals het
samenwerken op enkele thema’s .
Do
Gedurende het cursusjaar werken we aan de concrete acties die horen bij de doelen. Hiervoor wordt
tijd gereserveerd, er worden gezamenlijke afspraken gemaakt om te werken aan de doelen. Tijdens het
overleg met de vakgroepcoördinatoren, en tijdens het bilaterale overleg met de onderwijsmanager komt
de voortgang van deze acties aan de orde.
Check
Tijdens de studentenpanels krijgen de studenten de gelegenheid om hun ervaringen te delen, en komen ook
onze acties ook aan de orde. Studentevaluaties worden gehouden aan het einde van het cursusonderdeel.
Act
Op basis van feedback die we van studenten, maar ook van andere geledingen als toetscommissie en
werkveldcommissie ontvangen worden nieuwe doelen gesteld en plannen gemaakt.

23

Opleidingsprofiel Lerarenopleiding Duits

5.

Toetsing en beoordeling

5.1.

Visie op toetsing

5.2.

Toetsbeleid

Wij leiden tweedegraads leraren Duits op die beschikken over voldoende vakmanschap en meesterschap.
Vakmanschap en meesterschap toetsen wij zowel op inzicht- als op toepassingsniveau door middel
van kennistoetsen en verslagen waaruit kennis, vaardigheid en inzicht is af te leiden. Vakmanschap en
meesterschap beoordelen we daarnaast geïntegreerd in realistische praktijksituaties in (stages en projecten).
Onze toetsen en beoordelingen hebben bijna altijd betrekking op vragen of problemen die relevant zijn
in de eigen beroepscontext.

De lerarenopleiding Duits voert het toetsbeleid van het IvL uit. Dit toetsbeleid is geschreven binnen
de wettelijke kaders voor toetsing binnen het hbo (NVAO, HBO - Raad, landelijke kaders en kaders van
de Hogeschool Rotterdam). Deze kaders stellen eisen aan validiteit, betrouwbaarheid, transparantie,
authenticiteit, betekenisvolheid voor de student en bruikbaarheid van toetsen. Bovendien moet de wijze
van toetsing in het verlengde liggen van de onderwijsvisie van de opleiding. Ook moeten de toetsen een
sturende invloed hebben op het leren van de student en een inspirerende werking hebben: ze zijn een
voorbeeld voor onze studenten.
In studiejaar 2014-2015 hebben we binnen het cluster Talen in een gezamenlijk jaarplan de beleidsmatige
keuze gemaakt om 15 onderdelen uit het IvL - toetsbeleid extra aandacht te geven.
Voor het systeem van toetsen gelden de volgende afspraken:
1. Docenten leggen standaard een relatie met de eindkwalificaties;
2. Schriftelijke (her)toetsen zijn bij aanvang van de cursus gereed;
3. Docenten werken standaard met een toetsmatrijs;
4. Docenten werken standaard met beoordelingsmodellen;
5. Per cursus zijn minimaal twee docenten betrokken bij het maken van toetsen en vaststellen van de
cesuur;
6. Er wordt standaard feedback gegeven aan de studenten op toetsresultaten;
7. Bij toetsen met twee beoordelaars, zoals afstuderen, is het oordeel van beide zichtbaar;
8. Docenten van het cluster Talen nemen jaarlijks (gezamenlijk) deel aan trainingen op het gebied van
toetsing;
9. De toetscommissie stelt steekproefsgewijs het eindniveau van afstudeerwerk vast;
10. De toetscommissie geeft vier keer per jaar feedback aan de opleiding;
11. De werkzaamheden van de toetscommissie worden minimaal één keer per jaar besproken in het
vakgroepoverleg;
Voor het toetsen van eindniveau gelden de volgende afspraken:
1. De eindkwalificaties (competenties 3 en 7) worden expliciet geïntegreerd en afgetoetst in het onderdeel
‘afstuderen leraar’;
2. Het beoordelingsformulier voor ‘afstuderen leraar’ wordt jaarlijks geëvalueerd en verbeterd;
3. Het cluster Talen kiest voor één manier van beoordelen van ‘afstuderen leraar’;
4. Het Kenniscentrum Talentonwikkeling is betrokken bij (training in het kader van) het beoordelen van
afstuderen.

5.3.

Toetsvormen

Onze opleiding maakt gebruik van een mix van toetsvormen; zo maken we aannemelijk dat we betrouwbare
en valide uitspraken doen over de competenties en kennis van de student.
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 verschillende toetvormen worden hierna verder toegelicht.

5.3.1. 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 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 Duits.
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5.3.2. 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 taalvaardigheid Duits (‘M’ in Osiris).

5.3.3. 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.

5.3.4. 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.

5.3.5. Assessment

Per studiejaar 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
`` Studiejaar 2: Voortgangstoets
`` 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.

5.3.6. 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.
Het geven en ontvangen van peerfeedback is een vast onderdeel bij taalbeheersingsvakken, bij presentaties
en bij het afstuderen Vak, ook geeft de docent tussentijdse - mondelingen en schriftelijke - feedback op
onderdelen van het vak.

5.4.

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.
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5.4.1. 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.

5.4.2. 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.

5.4.3. Evaluatie

Per blok voeren docenten van de vakgroep Duits gesprekken met het studentpanel. Het studentenpanel
vertegenwoordigt alle groepen van de lerarenopleiding Duits. 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.

5.5.

Toetsing van eindniveau: afstuderen

We toetsen het eindniveau van onze studenten op twee manieren: door middel van het onderdeel
‘Afstuderen leraar Duits ’ en het Assessment Startbekwaam.

5.5.1. Afstuderen Leraar Duits

De student voert in het kader van dit onderdeel een praktijkonderzoek uit. De student kiest een
onderwerp, en geeft zijn onderzoek vorm binnen de kaders die horen bij praktijkonderzoek. Er zijn heldere
beoordelingscriteria opgesteld in de vorm van ‘rubrics’: een schema waar duidelijk beschreven is wanneer
welk onderdeel uit het praktijkonderzoek onvoldoende, voldoende, goed of uitmuntend is uitgevoerd. Op
verschillende momenten in het onderzoeksproces besteden we samen met de student aandacht aan de
geformuleerde beoordelingscriteria.
Het proces van beoordeling is als volgt:
`` De afstudeerbegeleider is de eerste beoordelaar. Als de student zijn onderzoeksverslag af heeft en de
afstudeerbegeleider inschat dat de kwaliteit ervan voldoende is, gaat de tweede beoordelaar aan de
slag.
`` De twee beoordelaars beoordelen onafhankelijk van elkaar het gemaakte afstudeerwerk. Zij vullen
hiertoe een beoordelingsformulier in, inclusief onderbouwing van hun oordeel.
`` Zij komen bij elkaar om de formulieren te vergelijken, bespreken eventuele verschillen en komen dan
tot een gezamenlijk, onderbouwd oordeel.
`` De student houdt hierna een afstudeerpresentatie. De kwaliteit van de presentatie wordt op dezelfde
wijze beoordeeld als de voorgaande onderdelen.
`` Het definitieve oordeel bespreken de beoordelaars met de student na afloop van de presentatie en
wordt later schriftelijk bevestigd.

5.5.2. Assessment Startbekwaam

Het Assessment Startbekwaam is bedoeld om vast te stellen of de student onbegeleid en zelfstandig het
beroep van docent kan uitoefenen. Het betekent dat de student over alle zeven competenties beschikt
op het niveau van een startbekwame docent.
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Het assessment Startbekwaam vindt plaats in het vierde studiejaar. Wanneer de student aan alle criteria
voldoet om het assessment te kunnen doen kan hij het assessment aanvragen. Het assessment bestaat uit
een criteriumgericht interview, het bijwonen van een les op school en het beoordelen van het assessment
dossier. Dit dossier bestaat uit twee delen:
1. Een deel waarin de student zijn ontwikkeling na het assessment LIO-bekwaam zichtbaar maakt en met
bewijzen ondersteunt.
2. Het casusdossier, waarin de student aan de hand van drie casussen aantoont dat hij:
`` kan reflecteren,
`` proactief kan handelen,
`` planmatig kan werken,
`` les- en leermateriaal kan ontwikkelen,
`` zijn handelen kan verantwoorden.
Het assessment Startbekwaam wordt afgenomen door twee hiertoe gecertificeerde, onafhankelijke
assessoren.

5.6.

Borging van de toetskwaliteit

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

5.6.1. 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 Talen zit een docent
van de vakgroep Duits. De toetscommissie beschikt over een procedure en instrumenten6 om de kwaliteit
van de toetsen te beoordelen. De checklists van de toetscommissie geven criteria voor beoordeling van
de validiteit, betrouwbaarheid, inzichtelijkheid en efficiëntie.7 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.

5.6.2. 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.

5.6.3. 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.

5.6.4. 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.
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5.6.5. 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.
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1.

Afkortingen en betekenis
AS
ATEE
BIO
BO
BoKS
BOSS-project
BVE
D
DD
DT
EC(TS)
ERK
EVC
GO
HD
HP
HR
IvL
Lero
LIO
LKT
LWP
LWT
M
MC
MO
MVT
NSE
O
OCW
OER
OidS
P
PDCA
PF
POP
PTD
ROM
S
SBL
SLC
TBV
V
(v)mbo
VELON
VLOD
VO
VT
VT
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Assessment
Association for Teacher Education in Europe
(wet op de) Beroepen in het Onderwijs
Beroepsgerichte Praktijkopdracht
Body of Knowledge and Skills
Beter Opleiden in Samenhang en Synergie
Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie
Dossier
Dublin Descriptoren
Deeltijd
European Credit (Transfer) System
Europees Referentiekader
Elders Verworven Competenties
Groepsopdracht
Honours Degree
Honoursprogramma
Hogeschool Rotterdam
Instituut voor Lerarenopleidingen
Lerarenopleidingen VO/BVE
Leraar in opleiding
Landelijke Kennistoets
Leerwerkplan
Leerwerktaak
Mondelinge toets
Multiple Choice
Medewerkers onderzoek
Moderne Vreemde Talen
Nationale Studentenenquête
Opdracht
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwijs- en Examenreglement
Opleiden in de School
Presentatie
Plan Do Check Act
Portfolio beoordeling
Persoonlijk Ontwikkelingsplan
Planning- en Taaktoedeling
Rotterdams Onderwijsmodel
Schriftelijke kennistoets
Stichting Beroepskwaliteit Leraren
Studieloopbaancoaching
Taken, Bevoegdheden, Verantwoordelijkheden
Verslag
(Voorbereidend) Middelbaar Beroepsonderwijs
Vereniging voor Lerarenopleiders Nederland
Vereniging Lerarenopleiders Duits
Voortgezet onderwijs
Vaardigheidstoets
Voltijd
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2.

Eindkwalificaties Duits
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, niveau 1
(stadium 1 en 2)

2e jaar, niveau 2
(stadium 2 en 3)

3e jaar, niveau 3
(stadium 3 – 4 (LIO))

De student:
De student:
De student:
`` Laat zien contact met
`` Laat zien contact met leer`` Maakt persoonlijk contact;
`` Maakt gebruik van verschilleerlingen te kunnen maken
lingen te kunnen maken
(noemt leerlingen bij naam,
(noemt leerlingen bij naam,lende gesprekstechnieken;
`` Signaleert gedrag- en
maakt een praatje, heeft
maakt een praatje,heeft
oogcontact, sluit aan bij
oogcontact, sluit aan bij
werkhoudingproblemen en
interesses);
interesses) ;
speelt daar goed op in;
`` Laat zien affiniteit te heb`` Laat zien affiniteit te heb`` Geeft leerlingen overweben met de doelgroepen
ben met de doelgroepen ;
gend op positieve wijze
waarvoor hij wordt opgeleid `` Signaleert gedrag- en verfeedback op hun gedrag en
( observeert, praat met,
houdingproblemen;
benoemt daarbij waar het
`` Laat zien dat hij leiding
leest over, krijgt zo een
om gaat;
`` Bouwt effectief aan een
beeld van beleveningswekan geven aan de klas in
reld).
standaardsituaties (houpositieve relatie met individing,stem, leidinggeven);
duen en (sub)groepen.
`` Toont betrokkenheid met
leerlingen en klassen;
`` Is in staat tot interactie met
de klas.

4e jaar, niveau 4
(stadium 5 (Startbekwaam))
De student:
`` Hanteert in contacten met
leerlingen bewust een
arsenaal aan verbale en
nonverbale 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

2e jaar

3e jaar

4e jaar

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, niveau 1
(stadium 1 en 2)

2e jaar, niveau 2
(stadium 2 en 3)

3e jaar, niveau 3
(stadium 3 – 4 (LIO))

4e jaar, niveau 4
(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

2e jaar

3e jaar

4e jaar

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

36

Opleidingsprofiel Lerarenopleiding Duits

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, niveau 1
(stadium 1 en 2)

2e jaar, niveau 2
(stadium 2 en 3)

3e jaar, niveau 3
(stadium 3 – 4 (LIO))

4e jaar, niveau 4
(stadium 5 (Startbekwaam))

De student:
De student:
De student:
De student:
`` Toont zich enthousiast voor `` Toont zich enthousiast voor `` Stemt leerstof en (vak)di`` Begeleidt verschillende
zijn vak;
zijn vak;
dactiek 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 feedstrategieën en kan de inzet
eenvoudige situaties.
zien zich hierin te hebben
back op proces en product;
ervan verantwoorden;
`` Gebruikt leervorderingen
`` Ontwerpt leertrajecten op
verdiept
`` Kan met begeleiding van de
van leerlingen als info
basis van een samenhan(vak)coach (gedeelten van)
m.b.t. het leerprocesvergend didactisch concept;
`` Ontwikkelt beoordelingsinleeractiviteiten uitvoeren in
loop.
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
beroepsproduct Afstuderen
Leraar Duits
`` Werkt zelfstandig, systematisch en doelgericht
aan de innovatie van de
eigen lespraktijk (verbeteren didactisch handelen,
didactische werkwijzen en
beroepsproducten);
`` Laat de aanpak en het
resultaat aansluiten bij professionele standaarden van
het vak en de vakdidactiek

Relatie kennisbases – kennisaspecten per studiejaar
1e jaar

2e jaar

3e jaar

4e jaar

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
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Kennisbasis Vak en
vakdidactiek Duits

Kennisbasis Vak en
vakdidactiek Duits

Kennisbasis Vak en
vakdidactiek Duits

Kennisbasis Vak en
vakdidactiek Duits

1e jaar, niveau 1
(stadium 1 en 2)

2e jaar, niveau 2
(stadium 2 en 3)

3e jaar, niveau 3
(stadium 3 – 4 (LIO))

4e jaar, niveau 4
(stadium 5 (Startbekwaam))

Leerlijn Taalverwerving
Leerlijn Taalverwerving
Taalverwerving
Taalverwerving
De student:
De student
De student:
De student:
`` beheerst de kijk- en de luis`` beheerst de kijk- en de luis`` beheerst de kijk- en de luis- `` beheerst de kijk- en de luistervaardigheid op niveau
tervaardigheid op niveau
tervaardigheid op niveau
tervaardigheid op niveau
ERK B1
ERK B2.2
ERK C1
ERK C1
`` beheerst de leesvaardig`` beheerst de leesvaardig`` beheerst de leesvaardig`` beheerst de leesvaardigheid op niveau ERK B1
heid op niveau ERK B2.2
heid op niveau ERK C1
heid op niveau ERK C1
`` beheerst de spreek- en
`` beheerst de spreek- en
`` beheerst de spreek- en
`` beheerst de spreek- en
gespreksvaardigheid op
gespreksvaardigheid op
gespreksvaardigheid op
gespreksvaardigheid op
niveau ERK B1
niveau ERK B2.1
niveau ERK B2.2
niveau ERK C1
`` beheerst de schrijfvaardig`` beheerst de schrijfvaardig`` beheerst de schrijfvaardig- `` beheerst de schrijfvaardigheid op niveau ERK B1
heid op niveau ERK B2.1
heid op niveau ERK B2.2
heid op niveau ERK C1
`` kan belangrijke informatie
`` kan belangrijke informatie
`` kan belangrijke informatie
`` kan belangrijke informatie
van het Nederlands naar
van het Nederlands naar
van het Nederlands naar
van het Nederlands naar
het Duits en van het Duits
het Duits en van het Duits
het Duits en van het Duits
het Duits en van het Duits
naar het Nederlands schrifnaar het Nederlands schrifnaar het Nederlands
naar het Nederlands schriftelijk en mondeling weergetelijk en mondeling weergeschriftelijk en mondeling
telijk en mondeling weergeven op het niveau B1
ven op het niveau B2.1
weergeven op het niveau
ven op het niveau C1
`` beheerst de Duitse woor`` is volgens het principe
`` is volgens het principe doelB2.2
`` beheerst een deel van
denschat per vaardigdoeltaal - voertaal in staat
taal - voertaal in staat het
heidscategorie op het hier
het Duits als instructietaal
de (v)mbo-woordenschat
Duits als instructietaal op
aangegeven vereiste niveau
te gebruiken
(economisch, technisch) en
C1 - niveau te gebruiken
`` beheerst de Duitse woor`` beheerst de uitspraak van
van het ERK
kan die in een specifieke
`` beheerst de uitspraak van
denschat per vaardigsituatie voor de vaardighet Duits op niveau ERK C1
het Duits op het vereiste
heidscategorie op het hier
heden luisteren, spreken
ERK-niveau
aangegeven vereiste niveau
(waaronder ook telefone`` herkent zijn fouten en kan
van het ERK
ren), lezen en schrijven zich
`` beheerst de uitspraak van
zijn eigen uitspraakfouten
eigen maken
`` kan leerlingen trainen in
verbeteren
het Duits op het vereiste
`` is volgends het principe
ERK - niveau
het schrijven van branche
doeltaal is voertaal in staat `` herkent zijn fouten en kan
specifieke zakelijke stanhet Duits als instructietaal
zijn eigen uitspraakfouten
daard correspondentie, in
te gebruiken
verbeteren
het voeren van zakelijke
(telefoon)gesprekken en
in het lezen en beluisteren van beroepsgerichte
teksten
Leerlijn Taalbeschouwing
Leerlijn Taalbeschouwing
Leerlijn Taalbeschouwing
Leerlijn Taalbeschouwing
De student:
De student:
De student:
De student:
`` kent de basisregels van de
`` kent de regels van de
`` kent de regels van de
`` kent de regels van de
syntaxis op niveau B1
syntaxis op niveau B1
syntaxis op niveau B2.2
syntaxis op niveau C1
`` kan verworven grammatica- `` kan verworven gramma`` kan verworven gramma`` kan verworven grammaticale kennis toepassen binnen
ticale kennis toepassen
ticale kennis toepassen
le kennis toepassen binnen
de vaardigheden op het
binnen de vaardigheden op
binnen de vaardigheden
de vaardigheden op het
vereiste niveau van het Euhet vereiste niveau van het
op het vereiste niveau van
vereiste niveau van het Europees Referentiekader B1
Europees Referentiekader
het Europees Referentiekaropees Referentiekader C1
`` beheerst de grammaticale
`` beheerst de grammaticale
B2.1
der B2.2
`` beheerst de grammaticale
`` beheerst de grammaticale
en syntactische structuren
en syntactische structuren
van het Duits op niveau B1
en syntactische structuren
en syntactische structuren
van het Duits op niveau C1.
`` kan ad hoc op grammati`` kan ad hoc op grammativan het Duits op niveau
van het Duits op niveau
cale vragen adequaat antB2.1.
B2.2.
cale vragen adequaat ant`` kan ad hoc op grammawoord geven op niveau B1 `` kan ad hoc op grammawoord geven op niveau C1
`` kan zijn kennis van de
`` kan zijn kennis van de
ticale vragen adequaat
ticale vragen adequaat
Duitse syntaxis inzetten
antwoord geven op niveau
antwoord geven op niveau
Duitse syntaxis inzetten
bij ontleedproblemen op
B2.1
B2.2
bij ontleedproblemen op
`` kan zijn kennis van de
`` kan zijn kennis van de
niveau B1
niveau C1
`` kan omgaan met school`` herkent en kent de verDuitse syntaxis inzetten
Duitse syntaxis inzetten
grammatica en opzoekbij ontleedproblemen op
bij ontleedproblemen op
schillende vakdidactische
grammatica
niveau B2.1
niveau B2.2
theorieën op het gebied
`` kan omgaan met school`` herkent en kent de vervan taalbeschouwing die
grammatica en opzoekschillende vakdidactische
geconcretiseerd zijn in de
grammatica
theorieën op het gebied
diverse leergangen
`` beschikt over elementai`` kent de moderne theorievan taalbeschouwing die
re kennis van de socio
geconcretiseerd zijn in de
vorming op het gebied van
- linguïstische, pragma diverse leergangen
de semantiek
linguïstische en historische `` kent de moderne theorietaalkunde
vorming op het gebied van
de semantiek
`` heeft kennis van de
verschijnselen die voor
Nederlanders interferentieproblemen veroorzaken
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1e jaar, niveau 1
(stadium 1 en 2)

2e jaar, niveau 2
(stadium 2 en 3)

3e jaar, niveau 3
(stadium 3 – 4 (LIO))

4e jaar, niveau 4
(stadium 5 (Startbekwaam))

Leerlijn Taal & cultuur
Leerlijn Taal & cultuur
Leerlijn Taal & cultuur
Leerlijn Taal & cultuur
De student:
De student:
De student:
De student:
`` heeft basiskennis van
`` heeft basiskennis van
`` kan kennis van land en volk `` kan jeugdliteraire teksten
cultuurhistorische ontwikeen aantal belangrijke
aan leerlingen overbrenop verschillende manieren
kelingen die voor de cultuur
teksten en auteurs uit de
gen, waarbij hij gebruik
didactiseren
`` kan verschillende soorten
van de 20e en 21e eeuw
Duitstalige literatuur en kan
maakt van authentiek
van belang zijn en kent een
deze teksten en auteurs in
materiaal
literaire teksten analyse`` heeft uitgebreide kennis
groot aantal cultuurproduchun (cultuur)-historische
ren en heeft kennis van
ten uit verschillende genres
context plaatsen
van cultuurhistorische
verschillende analyseme`` bezit voldoende kennis
(bijv. muziek en film)
ontwikkelingen die voor
thoden
`` heeft uit de jeugdlitera`` kan de relevantie van het
waarbij wordt uitgegaan
de cultuur van de 20e en
tuur minimaal 10 boeken
van een brede interpretatie
21er eeuw van belang
vak Duits binnen de samengelezen
van het begrip KLS (kennis
zijn en kent een groot
leving overbrengen
`` kan verschillende literaire
van land en samenleving)
aantal cultuurproducten uit `` kan de cultuur van de
teksten analyseren en heeft `` beschikt over kennis van
verschillende genres (bijv.
doeltaal positief vertekennis van verschillende
land en samenleving van de
muziek en film)
genwoordigen kennis van
`` Heeft uitgebreide kennis
analysemethoden
D-A-CH - landen
land en volk aan leerlingen
`` bezit voldoende opzoek`` heeft kennis van de
van de geschiedenis,
overbrengen, waarbij hij gevaardigheden voor actuele
geografie, topografie en de
geografie, topografie en
bruik maakt van authentiek
ontwikkelingen
politieke systemen van de
die politieke system van de
materiaal
`` beschikt over basiskennis
doeltaallanden.
doeltaallanden
`` heeft kennis van cultuurhisvan land en samenleving
van de D-A-CH-landen
torische ontwikkelingen die
`` heeft basiskennis van de
voor de cultuur van de 20e
geschiedenis, geografie,
en 21er eeuw van belang
topografie en de politieke
zijn en kent een groot
systemen van de doeltaalaantal cultuurproducten uit
landen
verschillende genres (bijv.
muziek en film)
Leerlijn Taal & Praktijk/InterLeerlijn Taal & Praktijk/interLeerlijn Taal & Praktijk/Inter- Leerlijn Taal & Praktijk/Internationalisering
nationalisering
nationalisering
nationalisering
De student:
De student
De student
De student
`` beheerst de kijk- en de luis`` beheerst de kijk- en de luis`` beheerst de kijk- en de luis- `` beheerst de kijk- en de luistervaardigheid op niveau
tervaardigheid op niveau
tervaardigheid op niveau
tervaardigheid op niveau
ERK B1
ERK B2.1
ERK B2.2
ERK C1
`` beheerst de spreek- en
`` beheerst de spreek- en
`` beheerst de spreek- en
`` beheerst de spreek- en
gespreksvaardigheid op
gespreksvaardigheid op
gespreksvaardigheid op
gespreksvaardigheid op
niveau ERK B1
niveau ERK B2.1
niveau ERK B2.2
niveau ERK C1
`` beheerst de Duitse woor`` beheerst de Duitse woor`` beheerst de Duitse
`` beheerst de Duitse woordenschat per vaardigdenschat per vaardigwoordenschat per vaardenschat per vaardigheidscategorie op het hier
heidscategorie op het hier
digheidscategorie op het
heidscategorie op het hier
aangegeven vereiste niveau
aangegeven vereiste niveau
hier aangegeven vereiste
aangegeven vereiste niveau
van het ERK
van het ERK
niveau van het ERK
van het ERK
`` beheerst de uitspraak van
`` beheerst de uitspraak van
`` beheerst de uitspraak van
`` beheerst de uitspraak van
het Duits op het vereiste
het Duits op het vereiste
het Duits op het vereiste
het Duits op het vereiste
ERK - niveau
ERK - niveau
ERK – niveau
ERK – niveau C1
`` kent de belangrijkste resul`` kent de belangrijkste resul`` is volgens het principe
`` is volgens het principe
taten van het onderzoek
taten van het onderzoek
“doeltaal voertaal” in staat
“doeltaal voertaal” in staat
naar uitwisselingsprogramnaar uitwisselingsprogramhet Duits als instructietaal
het Duits als instructietaal
ma’s c.q. het intercultureel
ma’s c.q. het intercultureel
te gebruiken
te gebruiken
`` kan aan vakoverstijgende
`` kan aan vakoverstijgende
leren
leren
`` heeft kennis van de task
`` heeft kennis van de task
projecten deelnemen en
projecten deelnemen en
based approach
based approach
kan samenwerken in een
kan samenwerken in een
leergebied
leergebied
`` schat het belang van inter`` schat het belang van internationalisering op waarde
nationalisering op waarde
en weet de mogelijkheden
en weet de mogelijkheden
te benutten die er op de
te benutten die er op de
specifieke school bestaan
specifieke school bestaan
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1e jaar, niveau 1
(stadium 1 en 2)

2e jaar, niveau 2
(stadium 2 en 3)

3e jaar, niveau 3
(stadium 3 – 4 (LIO))

4e jaar, niveau 4
(stadium 5 (Startbekwaam))

Leerlijn Taal & Onderwijzen
Leerlijn Taal & Onderwijzen
Leerlijn Taal & Onderwijzen
Leerlijn Taal & Onderwijzen
De student:
De student:
De student:
De student:
`` Kent de belangrijkste ont`` kent en herkent de ver`` kan de leerprogressie
`` kent beoordelingscriteria
wikkelingen met betrekking
schillende vakdidactische
en de resultaten van
voor mbo-lesmateriaal en
tot de didactiek van het
theorieën op het gebied
de leerlingen meten en
kan hiermee bestand maMVT - onderwijs, relevant
van taalbeschouwing die
beoordelen
teriaal beoordelen en eigen
`` kent het instrumentarivoor leerling zelf in verband
geconcretiseerd zijn in de
(additioneel) materiaal
met diverse leerprincipes
diverse leergangen
um om leerwerken voor
ontwikkelen
`` kent ontwikkelingen op het
`` kent de methodologie van
`` kan de relevantie van
verschillende doelgroegebied van leerplannen,
de MVT en heeft kennis van
pen te analyseren en te
het vak Duits binnen de
eindtermen MVT, relevant
de verwervingsvolgorde,
beoordelen
samenleving overbrengen,
vanuit maatschappelijk
kent principes van leerstof- `` kan bij het aanbieden van
waarbij het gebruik maakt
oogpunt: goed toegerust
selectie en leerstofordening
leerstof differentiëren naar
van authentiek materiaal
`` kent verschillende methovoor levenslang leren
,principes van kennisverleerstijl
`` kent verschillende taalver`` kan bij de inrichting van
werving ( in het bijzonder
den van prestatiemeting,
wervings- theorieën
van taalverwerving),
het MVT -onderwijs gebruik
rekening houdend met
`` kent principes van leerverschillende activerende
maken van verschillende
verschillende doelgroepen
stofselectie en leerstoforwerkvormen, leerstijlen en
op de doelgroep afgestemen verschillende niveaus
`` kent algemene en vakspecidening die passen bij een
werking van het geheugen,
de onderwijs- en leervorgeactualiseerd onderwijs in `` kan tekortkomingen van
men en kan gebruik maken
fieke criteria om toetsen te
de onderbouw
leerwerken herkennen en
van ‘Duits na Engels’
maken en te beoordelen
`` kent fasemodellen voor
`` kan de leerprogressie en
met zelf ontwikkeld materi- `` kan bij de inrichting van
(een gedeelte van) lessen
aal compenseren
het MVT -onderwijs gebruik
de resultaten van leerlingen
en verschillende typen van `` kan bij de inrichting van
maken van verschillende
meten en beoordelen
`` herkent en kent de verleesvaardigheidsoefeningen
het MVT-onderwijs gebruik
op de doelroep afge`` kent verschillinde methomaken van verschillende op
stemde opdrachten en
schillende vakdidactische
den van MVT – onderwijs
de doelgroep afgestemde
oefeningen
theorieën op het gebied
in de praktijk en kan erover
opdrachten en oefeningen `` kan leer – en commuvan taalbeschouwing die
`` kan voor het MVT – onreflecteren
nicatiestrategieën aan
geconcretiseerd zijn in de
`` kent voor het MVT - onderderwijs relevante leer- en
leerlingen overbrengen
diverse leergangen
wijs relevante onderwijs- en
communicatiestrategieën
en het gebruik ervan laten `` kent die methodologieën
leervormen
aan leerlingen overbrengen
oefenen
van de MVT en heeft kennis
`` kent opdrachten en oefe`` heeft kennis van het ERK
en het gebruik ervan laten
van de verwervingsvolgorningen voor alle relevante
oefenen principes van zelfen kan bijdragen aan het
de, principes van leerstoleerdoelen
standig leren toepassen
taalbeleid van de school
fordening, principes van
`` kent voor het MVT – on`` heeft kennis van het ERK
`` Kan informatie inwinnen
kennisverwerving (in het
derwijs relevante leer- en
en kan bijdragen aan het
over het beschikbare matebijzonder taalverwerving),
communicatiestrategieën
taalbeleid van de school
riaal voor Duits binnen het
verschillende (activerende)
`` kent opdrachten en oefeen kan de principes van
mbo-werkveld
werkvormen, leerstijlen en
`` kan leerlingen trainen in
zelfstandig leren toepassen
ningen voor alle relevante
werking van het geheugen,
`` heeft kennis van de achter`` kan actuele ICT - toepasleerdoelen
het schrijven van branche
liggende didactische princi- `` kent verschillende taalverspecifieke zakelijke stansingen in verschillende
pes van de inrichting van de
wervings-theorieën
daard correspondentie, in
lessituaties inzetten.
`` kan voor de doelgroep
educatieve programma’s
het voeren van zakelijke
`` kan voor de doelgroep morelevante en motiverende
(telefoon)gesprekken en
tiverende teksten uitkiezen
teksten uitkiezen
in het lezen en beluiste`` kan de grammaticale regels
ren van beroepsgerichte
correct toepassen van:
teksten
Grammatik und Syntax jaar
1 en Grammatik jaar 2
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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, niveau 1
(stadium 1 en 2)

2e jaar, niveau 2
(stadium 2 en 3)

3e jaar, niveau 3
(stadium 3 – 4 (LIO))

4e jaar, niveau 4
(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:
Heeft lesvoorbereiding in
orde gemaakt (formulier);
Is tijdig in de les;
Heeft zijn spullen klaar liggen;
Is duidelijk in wat hij wil doen
in les;
Houdt zich aan afspraken;
Kan zijn tijd goed indelen
(prioriteit, planning);
Zorgt voor een goede regie
en duidelijke regels;
Houdt zich aan de regels en
handelt hierin consequent
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).

De student:
Weet om te gaan met (mogelijke) ordeverstoringen;
Handhaaft consequent de gemaakte afspraken en regels
in de les;
Plant, organiseert en voert
de onderwijsactiviteiten uit
conform de lesopzet;
Maakt adequate lesovergangen tussen lesdelen en
lesfragmenten;
Varieert binnen bandbreedte
in structuur / regels afhankelijk van de groep.

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.

1e jaar

2e jaar

3e jaar

4e jaar

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.

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.
1e jaar, niveau 1
(stadium 1 en 2)

2e jaar, niveau 2
(stadium 2 en 3)

3e jaar, niveau 3
(stadium 3 – 4 (LIO))

4e jaar, niveau 4
(stadium 5 (Startbekwaam))

De student:
Houdt zich aan team afspraken;
Toont initiatief;
Is zich bewust van rechten en
plichten als werknemer en
handelt daar naar;
Is aanwezig bij niet-lesgebonden activiteiten ;
Is zich bewust van zijn/haar
voorbeeldrol.

De student:
Houdt zich aan team afspraken;
Toont initiatief;
Gedraagt zich als werknemer
van de schoolorganisatie en
handelt daarnaar;
Is aanwezig bij niet-lesgebonden activiteiten ;
Laat zien dat een docent een
voorbeeldrol heeft;
Stelt zich dienstbaar op;
Is duidelijk over wat hij/zij
wel/niet kan;
Neemt verantwoordelijkheid;
Laat zien contact te kunnen
en willen maken met collega’s.

De student:
Communiceert effectief met
collega’s;
Levert zijn bijdrage in het
team
Is bewust van eigen mogelijkheden en grenzen;
Draagt bij aan binnen- en
buitenschoolse activiteiten;
Werkt volgens de op school
geldende systemen en
procedures.

De student:
Werkt samen en communiceert met collega’s en stelt
daarbij zo nodig knelpunten
aan de orde;
Is proactief in het geven en
benutten van collegiale hulp
en heeft zicht op zijn positie
in het team;
Ontwikkelt activiteiten op
schoolniveau, bereidt ze voor
en voert ze uit;
Verantwoordt zijn bijdrage als
teamlid en lid van de onderwijsorganisatie.

1e jaar

2e jaar

3e jaar

4e jaar

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.

Relatie kennisbases – kennisaspecten per studiejaar
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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, niveau 1
(stadium 1 en 2)

2e jaar, niveau 2
(stadium 2 en 3)

3e jaar, niveau 3
(stadium 3 – 4 (LIO))

4e jaar, niveau 4
(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:
Stelt zich op de hoogte van
relevante zaken buiten de
school;
Kan normen en waarden van
de school op adequate wijze
representeren in contacten
met externen;
Adviseert ouders en verzorgers adequaat over de
leerloopbaan v/d leerlingen;
Geeft adequaat informatie
over de samenwerking van
de school met de omgeving.

De student:
Maakt zo nodig op een
zorgvuldige wijze gebruik van
instellingen en personen buiten de school voor inrichting
van het onderwijs;
Houdt in contacten naar buiten rekening met de identiteit
en pedagogische waarden
van de school;
Kan in zijn contacten met
ouders zo nodig zijn professionele opvattingen, werkwijze
en benadering verantwoorden.

1e jaar

2e jaar

3e jaar

4e jaar

Generieke kennisbasis
De school als organisatie;
structuur en cultuur.

Generieke kennisbasis
De school als organisatie;structuur en cultuur LWT
jaar 2
Culturen en levensbeschouwingen.

Generieke kennisbasis
Culturen en levensbeschouwingen
Omgaan met diversiteit
Leerlingbegeleiding in school
Passend onderwijs voor
iedere

Generieke kennisbasis
Werken in teams

Relatie kennisbases – kennisaspecten per studiejaar
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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 hij/zij:
`` kan reflecteren;
`` kan communiceren over 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);
`` methodisch kan werken aan zijn eigen leerproces;
`` 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, niveau 1
(stadium 1 en 2)

2e jaar, niveau 2
(stadium 2 en 3)

3e jaar, niveau 3
(stadium 3 – 4 (LIO))

4e jaar, niveau 4
(stadium 5 (Startbekwaam))

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

De student:
Deze competentie gaat vooral over de eigen persoonlijke
ontwikkeling in relatie tot het
beroep
Werkt methodisch aan zijn
ontwikkeling;
Zet adequaat middelen in als
POP, LWP, Portfolio en Reflectiemethodieken;
Staat open voor en gebruikt
feedback voor groei;
Werkt aan de ontwikkeling
van beroepshouding en eigen
beroepsbeeld;
Communiceert adequaat
over resultaten en acties
n.a.v. evaluatie en reflectie.

De student:
Werkt planmatig aan de
ontwikkeling van zijn competenties, maakt dit inzichtelijk
en kan dit verantwoorden;
Analyseert op een methodische wijze probleemsituaties
die in de beroepspraktijk
en werkt systematisch aan
oplossingen;
Vraagt systematisch om feedback en gebruikt die voor zijn
ontwikkeling maar benut ook
ongevraagde feedback;
Verantwoordt zijn visie op leren en docentschap op basis
van theoretische concepten;
Maakt voor de ontwikkeling
van zijn beroepshouding en
handelingsrepertoire bewust.
gebruik van ontwikkelingen
op onderwijskundig –en
vakgebied
Prestatie-indicatoren
beroepsproduct Onderzoek
Afstuderen Leraar Duits
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
en eenvoudig praktijkonderzoek uit te voeren ter verbetering van onderwijs, relevant
voor zijn beroep, passend in
de vakdidactische context;
kritisch te zijn bij de toepassing van bestaande kennis en
van beschikbaar onderzoek
tijdens de opzet en uitwerking van eigen praktijkgericht
onderzoek en de onderbouwing van conclusies.
De student baseert zijn
professioneel handelen op
actuele kennis
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Leeft zich in in de rol van
leraar (beroepshouding);
Kan beoordelen of het
beroep van leraar hem boeit
en bij hem/ past en kan dit
motiveren;
Laat zien dat hij /zij wil leren
(is coachbaar) kan feedback
ontvangen en vervolgens
ander gedrag vertonen;
Werkt aan het eigen leerproces en kan leerpunten en
de eigen ontwikkeling daarin
laten zien;
Is in staat zichzelf zowel
schriftelijk als mondeling
in correct Nederlands uit
te drukken of laat zien zich
hierin te bekwamen.

Opleidingsprofiel Lerarenopleiding Duits
1e jaar, niveau 1
(stadium 1 en 2)

2e jaar, niveau 2
(stadium 2 en 3)

3e jaar, niveau 3
(stadium 3 – 4 (LIO))

4e jaar, niveau 4
(stadium 5 (Startbekwaam))
Facultatief: indien een presentatie deel uitmaakt van dit
onderdeel:
Wijze van presenteren is
professioneel (opbouw, structuur, overdracht, afgestemd
op de doelgroep);
Gaat op professionele wijze
in op vragen uit het publiek.

Relatie kennisbases – kennisaspecten per studiejaar
1e jaar

2e jaar

3e jaar

4e jaar

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
Praktijk- en ontwerponderzoek
Leren en veranderen in
organisaties
Professionele leergemeenschappen
Onderzoeksmethoden
Instrumenten voor dataverzameling en dataverwerking
Interpretatie, conclusie en
presentatie van resultaten

Generieke kennisbasis
Professioneel zelfverstaan en
de beroepsidentiteit van de
docent
Double loop learning
Innovatie- en leercultuur
Ethiek en ethische dilemma’s
Ethische code voor leraren
Interpretatie, conclusie en
presentatie van resultaten
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3.

Matrixverbinding SBL competenties en 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 Duits

Leerlijnen lerarenopleiding Duits
Leerlijnen Lerarenopleiding Duits

ROM

Eindkwalificaties
BoKS

Competenties

Afstudeerprogramma

Opleidingsspecifiek

Taalverwerving
Taalbeschouwing
Taal en cultuur

KG

3*
Kennisbases
Vak &
Vakdidactiek

Taal en praktijk / internationalisering
Vakdidactiek

KG

PG

2 3 4 6 7*

Onderzoek binnen het vak

KG

PG

3 7*

Stage, leren & werken

Lero-breed

4.

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

PG

KG

PG

Keuzevakken, minoren

SG

Studieloopbaancoaching

SG

1 t/m 7

Kennisbasis
generiek

Afstuderen leraar
Competenties 3 en 7

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 benodigde kennis en vaardigheden voor de betreffende competentie(s) getoetst.
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5.

Dekkingsschema kennisbases in curriculum
A Overzicht van de indeling van de kennisbasis Vak en Vakdidactiek Duits
Groepen*

Kennisdomein

1.1 t/m 1.2

1. Taalvaardigheden
1.1 Vaardigheden

Cursussen die deze kennisbasis toetsen#
``
``
``
``
``
``

1.2 Duits in de klas

``
``

2.1 t/m 2.5

``
``
``

2.2 Grammatica

``
``

2.3 Lexicale kennis

``
``
``
``

2.4 Fonetiek, uitspraak en fonologie
2.5 Vaktaal

Sprachtraining jaar 1;
Spracherwerb jaar 2;
Spracherwerb jaar 3;
Goethe-Zertifikat jaar 3/ 4
Spracherwerb & Phonetik jaar 1;
Phonetik in der Schule jaar 3

``

Spracherwerb in Politik und Wirtschaft jaar 3

``

Projekt Land & Leute I jaar 1;
Projekt Land & Leute II jaar 2;
Projekt Land & Leute III jaar 3

``

3.2 Geschiedenis en geografie

``
``

3.3 Literatuur en cultuur

``
``

3.4 Intercultureel bewustzijn

Projekt Land & Leute I jaar 1;
Geschichte und Literatur jaar 3
Jugendliteratur jaar 1;
Landeskunde und Literatur jaar 2

``

Projekt Land & Leute II jaar 2;
Projekt Land & Leute III jaar 3;
Onderzoeksvaardigheden jaar 2;
(Minor) studie buitenland jaar 3 of jaar 4

4.1 Kerndoelen en examens

``

Vakdidactiek jaar 1

4.2 Vak en maatschappij

``

Taaldorp jaar 1; Vakdidactiek jaar 2;
Project Land & Leute jaar 3;
Onderzoeksvaardigheden jaar 3;
Afstuderen vak

``
``
``

4. Duits als schoolvak

``
``
``

4.3 Interferentie

``
``

4.4 Doeltaal als voertaal

``
``

4.5 Methodologie

4.6 ICT

Spracherwerb/ didaktisches Schreiben jaar 3;
Fehleranalyse jaar 3
Project DOVO jaar 1;
Spracherwerb jaar 1

``

Vakdidactiek jaar 1,
Vakdidactiek jaar 2;
Vakdidactiek Helpdesk jaar 3

``

Activerende werkvormen & ICT jaar 3

``

Vakdidactiek jaar 1;
Vakdidactiek jaar 2;
Vakdidactiek jaar 3;
Lehrbuchanalyse jaar 3

``
``

5. Het leren van taal
5.1 Het leren van taal

``
``
``

5.2 Taalvaardigheid

``
``

5.3 Relevantie van het vak

Vakdidactiek jaar 1;
Vakdidactiek jaar 2

``

Vakdidactiek Helpdesk jaar 3;
Activerende werkvormen & ICT jaar 3

5.4 Uitspraak

``

Phonetik in der Schule jaar 3

5.5 Grammatica

``
``

Grammatik jaar 1;
Vakdidactiek jaar 2

``

Vakdidactiek jaar 2

5.6 Woordenschat
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Grammatik und Syntax jaar 1;
Grammatik jaar 2

``

``

``

5.1 t/m 5.9

Einführung in die Sprachwissenschaft jaar 2;
Fehleranalyse/didaktisches Schreiben jaar 3;
Didactisch schoolonderzoek toetsen jaar 3.

3. Sociaal-culturele kennis over doeltaallanden
3.1 Kennis van land en samenleving

4.1 t/m 4.6

Project DOVO (doetaal, voertaal) jaar 1;
Spracherwerb jaar 1.

2. Taalkundige kennis
2.1 Algemene taalkunde

3.1 t/m 3.4

Spracherwerb jaar 1;
Sprachtraining jaar 1;
Spracherwerb jaar 2;
Spracherwerb in Politik und Wirtschaft jaar 3;
Spracherwerb Didaktisches Schreiben jaar 3;
Spracherwerb C1 jaar 4.

``

Opleidingsprofiel Lerarenopleiding Duits
Groepen*

Kennisdomein

Cursussen die deze kennisbasis toetsen#

5.7 Sociaal-culturele kennis en intercultureel bewustzijn

``
``
``
``

5.8 Communicatiestrategieën

``
``
``

5.9 Toetsing en voortgang

``
``
``

6.1 t/m 6.3

Vakdidactiek jaar 1 en jaar 2;
Vakdidactiek helpdesk jaar 3;
Activierende werkvormen & ICT jaar 3
Taaldorp jaar 1;
Didactisch schoolonderzoek/ toetsen jaar 3;
Afstuderen jaar 4

6. MVT – vakdidactiek specifiek
6.1 Methodologieën van MVT

``
``
``
``

6.2 BVE- specifiek

``
``

6.3 Projecten

``
``
``

#

Projekt Land & Leute I,II,III jaar 1,2,3;
Onderzoeksvaardigheden III jaar 3;
Jugendbuchdidaktisierung jaar 3;
Afstuderen jaar 4

Vakdidactiek jaar 1;
Vakdidactiek jaar 2;
Lehrbuchanalyse jaar 3;
Afstuderen vak
Spracherwerb in Politik und Wirtschaft jaar 3;
Fachdidaktik jaar 3
Projekt Land & Leute;
Internationalisiering jaar 1,2,3;
Studie buitenland jaar 3 of 4

Examenprogramma opleiding
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B Dekking generieke kennisbasis
Overzicht Lerarenopleiding vo/bve
generieke kennisbasis ten opzichte van de relevante cursussen
Groepen*

Kennisdomein

Cursussen die deze kennisbasis
toetsen (vakspecifiek)

``
``
``

1.1 t/m 1.4

2.1 t/m 2.6

Leren in diverse
contexten

Didactiek en leren

``

Vakdidactiek j1
Project Taaldorp j1
Project Land & Leute j1, 2, 3
Spracherwerb in Politik und Wirtschaft j3

``

Vakdidactiek j1
Vakdidactiek j2
Vakdidactiek j3
Lehrbuchanalyse j3
Didactisch schoolonderzoek j3
Jugenbuchdidaktieserung j3

``

``
``
``
``

``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``

3.1 t/m 3.3

Communicatie,
interactie en
groepsdynamica

Logopedie j2
Drama j1
Spracherwerb j1, 2, 3, 4
DOVO j1
Taaldorp j1
Activerende werkvormen & ICT j3
Phonetik in der Schule j3

Generiek Lerarenopleiding voltijd
Welke cursus welk jaar?
(BV-specifiek)
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
VOS j1
Docentvaardigheden ICT j1
Adolescentiepsychologie j2
Onderwijspsychologie j2
Effectief leren & Directie Instructie j2
Arrangeren van digitaal leermateriaal 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 van de docent j 4
Stage, leren en werken jaar 1 t/m 4

``

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

``
``
``
``

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

7.1 t/m 7.3

De professionele
docent, waaronder
praktijkonderzoek

Het Nederlands
onderwijssysteem

``

Onderzoeksvaardigheden j1, 2, 3
Didactisch schoolonderzoek,
toetsen j3
Lehrbuchanalyse j3
Jugenbuchdidaktisierung j4
Afstuderen Vak

``

Vakdidactiek j1, 2, 3

``

``
``
``
``
``

``
``
``
``

8.1 t/m 8.4

Pedagogische
kwaliteit

Vakdidactiek j1, 2, 3
Project DOVO j1
Phonetik in der Schule j3
Taaldorp j1

``
``
``
``
``
``
``

9.1 t/m9.4
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Diversiteit in het
onderwijs

Project Land& Leute j1, 2, 3
Jugendliteratur j1, 2
Spracherwerb in Politik und Wurtschaft j3

``
``
``

VOS j1
Onderwijssociologie en diversiteit j2
Inleiding praktijkonderzoek in de school j3
Praktijkonderzoek in de school j3
Pedagogisch handelen van de docent j4
Stage, leren en werken jaar 1 t/m 4
VOS j1
Stage jaar 1 en 2
Adolescentiepsychologie j2
Taalgericht lesgeven en passend onderwijs 1 j3
Taalgericht lesgeven en passend onderwijs 2 j4
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 van de docent j4
Onderwijssociologie en diversiteit j2
Taalgericht lesgeven en passend onderwijs 1 j3
Taalgericht lesgeven en passend onderwijs 2 j4

Opleidingsprofiel Lerarenopleiding Duits

Toetsdekkingsmatrix lerarenopleiding Duits

Taalverwerving

6

1.1; 1.2; 2.3;

Spracherwerb &
Phonetik 4

2

2.4;

Sprachtraining 1-3

3

Taalbeschouwing

Grammatik 1-4

6

Taal & cultuur

Jugendliteratur 1-4

8

Project Land&Leute I/
Internationalisering 1

2

Project DOVO

2

1.2; 4.4

Onderzoeksvaardigheden 1

2

4.4; 5.7

Project Taaldorp

2

Taal & praktijk /
internationalisering

Taal & onderwijzen
Stage, leren, werken

BV-lijn

Vakdidactiek 1-4

8

Stage jaar 1

6

VOS

2

Docentenvaardigheden ICT

2

Drama

2

SLC

D

Vak- en
vakdidactiek

2.2; 5.6;

S

3.1; 3.2; 3.3;

V,P

3.1;3.2; 5.7

Vak, vakdidactiek
en generiek

O

Generiek

1

4.1.;4.5.; 5.1; 5.2;5.8; 6.1
n.v.t.
1.1 t/m 1.4,2.1
t/m 2.6, 6.1 t/m
6.4, 7.1 t/m 7.3,
8.1 t/m 8.4
2.1 t/m 2.6 Vak:
4.16

Introductieweek

1

Keuzevakken

4

Totaal

60

Overstijgend

V
S,P

1-7

PF

PG

MC
n.v.t.

3.1 t/m 3.3
n.v.t.

KG

O

4.2.; 5.9
Vak- en
vakdidactiek

s,
GO

1

O

KG PG

O

6.1 t/m 6.4
2

Rom Leerlijn

M

S

Taalmeting
SLC Jaar 1

Toetsvorm

EC

Spracherwerb 1-3

Competentie
nivueau

Cursus

Kennisbasis
subgroep(en)

Leerlijn

Competentie(s)

Jaar 1: propedeusefase
Kennisbasis

6.

S+S
7

PF
SG

n.v.t.
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Cursus

Taalverwerving

Spracherwerb 1-4

6

1.1; 2.3.

M,S

Grammatik 1-4

4

2.2; 5.5;

S

Einführung
Sprachwissensch.

2

2.1;

S

Landeskunde &
Literatur 1-4

8

3.1; 3.2; 3.3;

S,V,
P

Project Land&Leute II/
Internationalisering 2

2

3.1; 3.4; 5.7;6.3;

GO,
O

Onderzoeks
vaardigheden 2

2

3.4; 5.7;

O

Fachdidaktik 1-2

4

4.2.; 4.4; 5.1;5.2; 5.5;
5.6;5.8;6.1;

S,P,
BO

Stage jaar 2 deel 1

6

Stage jaar 2 deel 2

6

Effectief leren en
directe instructie

2

Taal & cultuur
Taal & praktijk /
internationalisering
Taal & onderwijzen
Stage, leren, werken

BV-lijn
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Vak- en
vakdidactiek
Vak,
vakdidactiek
en generiek

n.v.t.

n.v.t.

3

6.1 t/m 6.4, 9.1 t/m 9.4

Adolescentie
psychologie

2

2.1 t/m 2.6, 4.1t/m 4.3,
7.1 t/m 7.3, 8.1 t/m 8.4

Onderwijspsychologie

2

Arrangeren Digitaal
Leermateriaal

PF

1-7
2

Generiek
1.1 t/m 1-4, 2.1 t/m 2.6

Onderwijssociologie en
diversiteit

Logopedie
SLC

Vak- en
vakdidactiek

PF
S+O

n.v.t.

2

Generiek: 2.1 t/m 2.6

O

2

Generiek: 3.1 t/m 3.3,
6.1 t/m 6.4

VS

2

Keuzevakken

6

Totaal

60

Overstijgend

n.v.t.

PG
PG

ST
S

SLC jaar 2

KG

O+
GO

Generiek: 1.1-1.4,
2.1 t/m 2.6, 8.1 t/m 8.4

Generiek

Rom Leerlijn

Toetsvorm

Competentie
nivueau

Leerlijn

Taalbeschouwing

EC

Competentie(s)

Kennisbasis
subgroep(en)

Kennisbasis

Jaar 2: Hoofdfase

7

KG PG

PF
Diversen

SG

Opleidingsprofiel Lerarenopleiding Duits

4

Taalverwerving

Spracherwerb did.
Schreiben

4

Taalbeschouwing

Kennisbasistoets
Geschichte & Literatur

Taal & cultuur
Taal & praktijk /
internationalisering

Taal & onderwijzen

Stage, leren,
werken

BV-lijn

1.1.; 2.3.; 2.5;6.2;

M,S

1.1; 2.3; 4.3;

M,S

1

2.2; 3.1;

LKT

4

3.1; 3.2; 3.3;

V,P

Jugendbuch
didaktisierung

2

5.7; 3.2;

BO

Project Land& Leute III

2

Onderzoeksvaardig
heden 3

2

Lehrbuchanalyse
VD: Helpesk

Vak -en
vakdidactiek

3.1; 3.4; 4.2;

O

n.v.t.

3.4; 4.2;5.7;

O

2

4.5; 5.1; 6.1

BO

1

4.5.; 5.1; 5.3;

V

VD: activ. werkvormen
& ICT

1

4.6; 5.3; 6.2

BO

Phonetik in der Schule

1

2.4; 5.4;

S,
GO

Stage, Leren & Werken
jr 3 deel 1

5

Stage, Leren & Werken
jr 3 deel 2

5

VS
n.v.t.

1-7

3

5

Stage, Leren & Werken
jr 3 deel 4
LIO Assessment

5

Inleiding praktijkonderzoek

2

Generiek: 2.1 t/m
2.6, 6.1 t/m 6.4

ST

Praktijkonderzoek in
school (project)

4

Generiek: 2.1 t/m
2.6, 6.1 t/m 6.4

VS

Activerende didactiek
en Samenwerkend leren

2

Generiek: 1.1 t/m
1.4, 2.1 t/m 2.6

Vak, vakdidactiek
en generiek

2

Taalgericht lesgeven

2

Groepsdynamica, orde
en klassenmanagement

2

SLC

SLC jaar 3

2

Overig

Kennistoets

1

Totaal

60

KG

ST

Stage, Leren & Werken
jr 3 deel 3

Passend Onderwijs 1

Rom Leerlijn

Toetsvorm

EC

Spracherwerb Pol. & Wi.

Competentie
nivueau

Cursus

Competentie(s)

Leerlijn

Kennisbasis
subgroep(en)

Kennisbasis

Jaar 3: Hoofdfase

Generiek

PG

PF

1.1 t/m 1.4, 2.1 t/m 2.6,
5.1 t/m 5.4, 7.1 t/m 7.3,
8.1 t/m 8.4, 9.1 t/m 9.4

S
n.v.t.

KG PG
S

2.1 t/m 2.6, Vak: 6.1

O

3.1 t/m 3.3

VT

n.v.t.
Overstijgend

PF

7

PF
MC
+S
+M

SG
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Taalverwerving

Spracherwerb C1

3

1.1; 2.2; 2.3

M,S

Goethe Zertifikat

1

1.1; 2.2; 2.3

M,S

Rom Leerlijn

Toetsvorm

EC

Competentie
nivueau

Cursus

Competentie(s)

Leerlijn

Kennisbasis
subgroep(en)

Kennisbasis

Jaar 4: afstudeerfase

Taalbeschouwing
Taal & cultuur
Taal & praktijk /
internationalisering
Taal & onderwijzen

Stage, leren, werken

SLC

54

1.1.; 1.2; 3.4; 6.3;

n.v.t

Diversen

Did.Schoolonderzoek/
toetsen

2

5.9; 4.3;

BO

Afstuderen Leraar
Duits

6

4.2, 5.7; 6.1;

Scriptie
+ bo

Stage, Leren, Werken
jaar 4
Assessment
startbekwaam
Passend Onderwijs 2

BV-lijn

Vak- en
vakdidactiek

Minor studie
buitenland

Pedagogisch handelen
van een docent

8

Vak,
vakdidactiek en
generiek

2
Generiek
4

SLC jaar 4

2

Minor deel 1

15

Minor deel 2

15

Totaal

60

4
n.v.t.
3.1 t/m 3.3, 7.1 t/m 7.3,
8.1 t/m 8.4, 9.1 t/m 9.4
2.1 t/m 2.6, 6.1 t/m 6.4
8.1 t/m 8.4

1-7

n.v.t.

PG

S
n.v.t.

KG PG
VS

7
Overstijgend

PF
PF/AS

KG

PF
Diversen
Diversen

SG

