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Voorwoord
In dit opleidingsprofiel van de lerarenopleidingen Algemene economie en Bedrijfseconomie beschrijven
we de inrichting van onze opleidingen en de keuzes die we daarbij gemaakt hebben.
We laten zien wat we als team doen, hoe we het doen, en waarom. Zo vertellen we voor welke beroepscontext
onze opleidingen zijn, hoe we de opleidingen opzetten en organiseren, en hoe we het niveau ervan borgen.
Hiermee heeft dit document een legitimatie- en informatiefunctie voor ons team, onze studenten, de
hogeschool en externe betrokkenen.
Team Lerarenopleidingen Algemene economie en Bedrijfseconomie
Juni 2015
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1.

Beroepsprofiel lerarenopleidingen
Algemene economie en Bedrijfseconomie
In dit hoofdstuk beschrijven we de voorwaarden en eisen die voor onze opleidingen gelden en vertellen
we over de positie van het vak economie in het onderwijs.

1.1.

Visie op leren

1.2.

Kern van het beroep

1.3.

Het werkveld

Alle opleidingen van het Instituut voor Lerarenopleidingen (IvL) werken vanuit de grootstedelijke context: de
leraar komt in contact met leerlingen die in maatschappelijk en talig opzicht uiteenlopende achtergronden
hebben.
Dit betekent dat we in onze opleidingen veel aandacht besteden aan de pedagogische en didactische
bekwaamheden die je als docent in deze context nodig hebt. De door het IvL opgeleide leraren erkennen
en herkennen de diversiteit aan talenten van hun leerlingen, en brengen hen doelgericht verder in hun
ontwikkeling.
Onze opleidingen hanteren daarbij de volgende didactische uitgangspunten:
`` Actief leren: het verwerven van competenties is een ontwikkelingsproces waarbij je als student nieuwe
ervaringen relateert aan eerdere ervaringen, waarna je bewuste keuzes maakt voor het verdere verloop
van je studie. Wij stimuleren onze studenten bij dit proces van actief en productief leren.
`` Samenwerkend leren: samenwerken staat in het leraarsberoep centraal: onderwijs vraagt voortdurend
om overleg en afstemming en om het gezamenlijk ontwikkelen van producten. Daarom brengen we
onze studenten in leersituaties waarin zij van elkaar en met elkaar leren. Ze leren feedback te geven en
te ontvangen.
`` Toenemend zelfstandig leren: de beroepspraktijk verandert snel, zowel de visie op onderwijs als inhoudelijk.
Een leven lang leren is daarom noodzakelijk. We bereiden de studenten hierop voor door ze steeds meer
de regie over hun eigen leerproces te laten voeren. Daarnaast zorgen we voor een veilige leeromgeving
voor onze studenten, waarin zij zich vrij voelen om hun mening te uiten en bereid zijn om naar de mening
van anderen te luisteren.

Wij leiden onze studenten op tot startbekwame leraren. De startbekwame leraar is vakinhoudelijk bekwaam:
hij is primair verantwoordelijk voor de inhoud van zijn lessen. Hij is ook vakdidactisch bekwaam: hij draagt de
verantwoordelijkheid voor de manier waarop zijn leerlingen zich de inhoud van zijn lessen eigen maken. En
de startbekwame leraar is pedagogisch bekwaam: hij zorgt voor een veilig, ondersteunend en inspirerend
leerklimaat.
Een startbekwame leraar stelt een lesprogramma samen waarin hij kerndoelen, eindtermen en het
examenprogramma integreert. Dit lesprogramma spitst hij toe op het niveau en de kenmerken van zijn
leerlingen. Hij plant en organiseert zijn werk en evalueert regelmatig zijn lessen en onderwijsprogramma.
Als leraar werk je in een onderwijsorganisatie. Een startbekwame leraar werkt samen met zijn collega’s; hij
raadpleegt hen, en zijn raadplegen hem. Ook onderhoudt hij contacten met ouders/verzorgers en andere
professionals die voor de leerling belangrijk zijn.

De meeste leraren Algemene economie en Bedrijfseconomie werken in het vmbo en het mbo.
Binnen het vmbo verzorgen zij vakken in de sector economie in de beroepsgerichte leerwegen. Het gaat
hier om vakken die te maken hebben met administratie, handel, verkoop, consumptie en commercie. In
de theoretische leerweg van het vmbo verzorgen de docenten de lessen algemene economie.
Binnen het mbo verzorgen zij lessen in de sectoren administratie, handel, dienstverlening, horeca en
toerisme op de niveaus 2, 3 en 4.
Naast de economische vakken verzorgen de docenten Algemene economie en Bedrijfseconomie ook vaak
lessen als rekenen en statistiek.
Een klein deel van de leraren werkt in de onderbouw van havo en vwo. Economie is hier een klein vak,
meestal twee lesuren in jaar 3, dat voor een groot deel ingevuld wordt als voorbereiding op de profielkeuze.
Sommige leraren Algemene economie en Bedrijfseconomie stromen door naar de masteropleiding om
vervolgens les te kunnen geven aan de bovenbouw van havo en vwo of aan het hbo.
De leraar Algemene economie of Bedrijfseconomie kan ook werkzaam zijn in beroepen waarin
coachingsvaardigheden nodig zijn, bijvoorbeeld trainingen in bancaire cursussen. Ook is hij geschikt voor
kaderfuncties in de administratieve sector, functies bij de ministeries of andere non-profitinstellingen.
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1.4.

Recente ontwikkelingen

1.5.

Relatie met het werkveld

De overheid wil dat er minder opleidingen en uitstroomprofielen in het mbo komen zodat de kwaliteit – die
onder druk staat door het grote aantal verschillende opleidingen – in het mbo toeneemt.
Verder geldt voor Rotterdam dat ROC’s zullen fuseren en dat ook de economische opleidingen samengaan.
De verwachting is dat de vraag naar docenten voor de economische vakken nagenoeg hetzelfde blijft en
dat er geen economische vakken verdwijnen.

We vinden het belangrijk dat onze docenten intensieve contacten hebben met de regionale
onderwijsinstellingen waar onze studenten leren, stage lopen en/of werken. Zo houden we als opleiding
inzicht in en voeling met het werkveld en kunnen we onze expertise met het werkveld delen.
Er zijn meerdere manieren waarop wij onze relaties met het werkveld warm houden.
Omdat in principe al onze docenten stagebegeleider zijn, spreken we de collega’s in het werkveld regelmatig,
en blijven we dus goed op de hoogte van alle ontwikkelingen daar.
Verder hebben de opleidingen Algemene economie en Bedrijfseconomie een gezamenlijke
werkveldcommissie. Deze komt minimaal één keer per jaar bij elkaar. Het bespreken van het curriculum
is daarbij een vast agendapunt.
Een van onze docenten combineert zijn baan bij de lerarenopleiding met een baan in het werkveld. Drie
andere collega’s zijn onlangs overgestapt van het werkveld naar de lerarenopleiding.
Onze docenten houden hun praktijkkennis en vakkennis op peil door scholing, maar ook door hun rol als
stagebegeleider en door deel te nemen aan externe netwerken.
Ook nemen onze opleidingen deel aan het landelijk overleg met collega-opleidingen, waarin we nieuwe
ontwikkelingen en de consequenties daarvan voor het curriculum en de toetsing bespreken.
Docenten van alle opleidingen van het cluster Mens en Maatschappij doen mee aan het project 10 voor
de leraar, dat de kennisbasis onderhoudt.
Verder neemt de vakgroepcoördinator deel aan het landelijke overleg van de lerarenopleidingen Algemene
economie en Bedrijfseconomie.
Veel van onze collega’s zijn actief betrokken bij verenigingen en andere opleidingen: twee collega’s van onze
opleidingen zijn lid van VECON, Vereniging van leraren in de economisch-maatschappelijke vakken; een
collega is lid van VELON, Vereniging van Lerarenopleiders Nederland; een collega heeft contact met HVA,
Hogeschool van Amsterdam met betrekking tot de afstudeeropdracht Bedrijfseconomie; een collega is lid
van het landelijke normeringspanel van de LKT, landelijke kennistoets; een collega combineert zijn baan bij
IvL met een baan bij FLOT (Fontys Lerarenopleiding Tilburg); een collega heeft contact met de Universiteit
van Tilburg met betrekking tot het tweedegraads curriculum.
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2.

Onderwijsvisie
De lerarenopleidingen Algemene economie en Bedrijfseconomie zijn onderdeel van het cluster Mens en
Maatschappij van het Instituut voor Lerarenopleidingen (IvL) van Hogeschool Rotterdam (HR).
De twee opleidingen bieden we in voltijd en deeltijd aan. Daarnaast is er de variant Opleiden in de School
(OidS), waarbij studenten een groot deel van hun opleiding in de opleidingsschool volgen. Verder hebben
we maatwerktrajecten voor specifieke doelgroepen (zie hoofdstuk 4).
De docenten van onze opleidingen werken vanuit de instituutsbrede visie op onderwijs en voelen zich
nauw verbonden met de visie en missie van Hogeschool Rotterdam.

2.1.

Missie en visie Hogeschool Rotterdam en Instituut voor Lerarenopleidingen
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.

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 inhoudelijke 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 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 Rotterdamse Onderwijs Model
(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.

Visie lerarenopleidingen Algemene economie en Bedrijfseconomie

De opleidingen Algemene economie en Bedrijfseconomie zien hun visie op het beroep als een verlengde
van de instituutsvisie op vakmanschap en meesterschap. Wij willen leraren opleiden die een uitgebreide
en diepgaande inhoudelijke en didactische basis van het vak en beroep bezitten zodat zij:
`` onderwijs kunnen organiseren en uitvoeren voor de economische studierichtingen van het mbo;
`` onderwijs kunnen organiseren en uitvoeren binnen de economische profielen van het vmbo;
`` onderwijs kunnen organiseren en uitvoeren binnen de basisvorming in de onderbouw van vmbo,
havo en vwo en ter voorbereiding van de profielkeuze van de bovenbouw van havo en vwo;
`` in staat zijn de eigen kennis uit te breiden door het verrichten van (praktijk)onderzoek;
`` in staat zijn de eigen kennis uit te breiden door het bestuderen en evalueren van vakliteratuur;
`` in staat zijn het eigen gedrag en werkwijze te verantwoorden en bereid zijn dit aan te passen aan de
omstandigheden.
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Om dit te bereiken hebben we voor onze opleidingen de volgende vier uitgangspunten geformuleerd.
Wij willen:
1. Studenten opleiden tot startbekwame docenten die beschikken over kennis, inzicht en vaardigheden
van zowel vak als beroep, zodat zij op hun beurt adolescenten kunnen opleiden tot actieve, zelfstandige
en verantwoordelijke deelnemers aan de maatschappij.
2. Samen met de docenten van de beroepsvoorbereidende vakken één opleiding vormen waarvan ook
de studenten onderdeel zijn.
3. Betekenis geven aan het vak economie met als uitgangspunt schaarste en de gevolgen van keuzes van
overheden, bedrijfshuishoudens en particulieren voor individu, maatschappij en natuur.
4. De studenten, die zeer uiteenlopende vooropleidingen en culturele achtergronden hebben, een optimale
kans bieden zich te ontwikkelen tot docent economie.
Onze opleidingen onderscheiden zich ten opzichte van de overige lerarenopleidingen Economie doordat
we veel aandacht besteden aan de verschillen in culturele achtergronden en het opleidingsniveau van onze
instromende studenten. De problematiek van een grote stad als Rotterdam speelt hierin een centrale rol.
Daarnaast profileren we ons door onze focus op Rotterdam als grote havenstad en de invloed daarvan
op de economie.
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3.

Eindkwalificaties
Onze opleidingen werken vanuit enkele belangrijke landelijke en internationale kaders. We laten hier zien
op welke manier de eindkwalificaties van de opleidingen tot stand zijn gekomen.
De eindkwalificaties voor de lerarenopleiding zijn opgebouwd uit:
1. de landelijke bekwaamheidseisen: zeven competenties
2. competentieprofiel Lerarenopleidingen IvL
3. de landelijk vastgestelde kennisbases, bestaande uit:
`` de kennisbasis lerarenopleiding Algemene economie
`` de kennisbasis lerarenopleiding Bedrijfseconomie
`` de kennisbasis vakdidactiek economie
`` de generieke kennisbasis Tweedegraads Lerarenopleidingen
Onze opleidingen gebruiken 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 opleidingen: 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

De landelijke competentiegids uit 20061, waarin de zeven landelijke competenties uitgewerkt waren in zes
stadia, is de afgelopen jaren binnen IvL verder ontwikkeld om de bruikbaarheid van de gedragsindicatoren
voor het onderwijs en de beoordeling te vergroten. De volgende veranderingen zijn doorgevoerd in de
herziene versie van de competentiegids die vanaf studiejaar 2015-20162 geldt:
`` De eindkwalificaties zijn uitgesplitst naar vier niveaus. 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.
`` Ten tweede zijn de eindkwalificaties geactualiseerd op een aantal punten:
`` Het doen van praktijkonderzoek heeft een duidelijkere plek gekregen.
`` ICT-vaardigheden komen nadrukkelijker naar voren.

1
2

Competentiegids van de startbekwame leraar voor het tweedegraads gebied, 2e herziene versie, IvL, 2006
Competentiegids van de startbekwame leraar voor het tweedegraads gebied, 3e herziene versie IvL, 2015
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Ten slotte is gekozen voor een Lero-brede profilering in het competentieprofiel die zich richt op:
1. de grote stad, omdat studenten moeten leren omgaan met de diversiteit in leerlingkenmerken in
de grootstedelijke context van Rotterdam, en
2. ICT/digitale didactiek, vanwege de belangrijke rol van ICT in de samenleving en dus ook in de
school.
3. De aandacht voor onderzoek is versterkt. Dit wordt zichtbaar in de aanvulling van indicatoren
verbonden aan competenties 3 en 7.

Door deze aanpassingen is een helder en actueel kader gecreëerd dat ook sturend is voor de
doorontwikkeling van het curriculum.

3.3.

Kennisbases/BoKS

De Lero-brede uitwerking van de competenties is per opleiding verder ingevuld met de opleidingsspecifieke
kennis en vaardigheden uit de landelijke kennisbases.
De lerarenopleidingen Economie gebruiken drie kennisbases: de generieke kennisbasis, de kennisbasis vak
Algemene economie of Bedrijfseconomie en de kennisbasis vakdidactiek economie. Deze drie kennisbases
vormen samen de Body of Knowledge and Skills (BoKS) van de opleiding.
Hieronder volgt een beschrijving van de generieke kennisbasis en van de kennisbases vak en vakdidactiek.
Tabel 1: overzicht inhoud generieke kennisbasis tweedegraads lerarenopleiding
De generieke kennisbasis bestaat uit de volgende negen domeinen:
1. Leren in diverse contexten
`` Het concept leren
`` Visies op leren
`` Cognitie, werking van de hersenen en leren
`` Leerling-kenmerken

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

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

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

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

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

5. Leerlingen met speciale behoeften
`` Leerlingbegeleiding in school
`` Passend onderwijs voor iedereen?
`` Leerproblemen
`` Gedrag- en werkhoudingsproblemen
(HBO-raad, 2011)

Deze domeinen komen terug in de vormgeving van de diverse generieke onderdelen. In het eindkwalificatie
document is hiervan een vertaling gemaakt naar leerdoelen per niveau, in de cursushandleidingen is
specifieker aangegeven op welke wijze elk domein terugkomt in de cursus.
Naast deze domeinen is er recentelijk een addendum rondom het beroepsonderwijs geschreven (E., Kan
van, Bruijn de, & Berg van den, 2013). De domeinen en subdomeinen hierboven zijn niet in dit addendum
aangevuld, maar op sommige punten anders ingevuld. Rondom ICT in het onderwijs is ook een kennisbasis
geformuleerd. Deze kennisbasis is voor ons belangrijke input voor de verdere ontwikkeling van ons ICTonderwijs.
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Tabel 2:

overzicht inhoud ICT-kennisbasis tweedegraads lerarenopleiding

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

(ADEF, 2013)

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

3.3.1. Kennisbases vak en vakdidactiek

De kennisbases vak en vakdidactiek Algemene economie en Bedrijfseconomie en de kennisbasis generiek
zijn in de afgelopen jaren tot stand gekomen. Een overzicht van de inhoud van de kennisbases en de manier
waarop we deze hebben verwerkt in de verschillende vakken staat in bijlage 5.

3.4.

Aansluiting op Dublin descriptoren

3.5.

Aansluiting op internationale standaard

In 2004 zijn de eindtermen voor elke hogeschool in Europa vastgelegd, in de vorm van de Dublindescriptoren. Deze descriptoren zijn:
`` kennis en inzicht;
`` toepassing van kennis en inzicht
`` oordeelsvorming;
`` communicatie;
`` leervaardigheden.
De eindkwalificaties die we hanteren binnen onze lerarenopleidingen hangen samen elke cursushandleiding
geven we aan 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 dat ze niet alleen focust op kennis en vaardigheden, maar ook op persoonlijke
kwaliteiten (respect, empathie, zorg) en op persoonlijke waarden.
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4.

Inrichting van het onderwijs

4.1.

Opleidingsvarianten en toelatingseisen

Een van de ambities van de Lerarenagenda 2013-2020 is om meer leraren op te leiden door meerdere,
verschillende leerroutes aan te bieden.
Onze opleidingen richten zich op verschillende doelgroepen met de diverse opleidingsvarianten (voltijd,
deeltijd, OidS), specifieke leertrajecten (de kopopleiding en het zij-instroomtraject), en een maatwerktraject.

4.1.1. Voltijd, deeltijd en Opleiden in de School (OidS)

De examenprogramma’s van voltijd en deeltijd zijn hetzelfde.
Om toegelaten te worden tot een voltijdopleiding van het IvL moet de student een havo-, vwo- of mboniveau 4-diploma hebben of diploma’s die minimaal gelijkwaardig zijn.
OidS-studenten volgen een deel van het programma in de opleidingsschool en daarnaast volgen zij de
reguliere cursussen met de voltijdstudenten. Tot nu toe hebben zij een ander examenprogramma. Met
ingang van 2016-2017 zal het examenprogramma identiek zijn aan dat van de voltijd. Het OidS-traject begint
in blok 2 van jaar 1 met drie oriëntatiedagen. Vanaf blok 3 zijn OidS-studenten twee dagen per week in de
opleidingsschool. Studenten met belangstelling voor dit traject krijgen een toelatingsgesprek, waarin we
kijken naar zelfstandigheid, motivatie en studievoortgang. Student, school en opleiding sluiten in de eerste
twee studiejaren een leerovereenkomst. In jaar 3 en 4 wordt dit een leerarbeidsovereenkomst, omdat de
student meer en meer zelfstandig lesgeeft en daarvoor ook betaald krijgt.

4.1.2. De kopopleiding

In 2004 is landelijk de kopopleiding gestart voor studenten met een hbo- of wo-diploma, om hun de
gelegenheid te geven in één jaar (60 EC) een tweedegraads bevoegdheid te halen,3 met als voorwaarde
dat de gevolgde hbo- of wo-opleiding verwant is aan het vak binnen de lerarenopleiding. Dit wordt bepaald
aan de hand van de verwantschapstabel.4 Een versnelde kopopleiding (30 EC) is mogelijk voor studenten
die in hun hbo- of wo-opleiding een educatieve minor hebben gevolgd.5

4.1.3. Zij-instroomtraject

Voor zij-instromers geldt, net als bij de kopopleiding, de eis dat zij al een hbo- of wo-diploma hebben,
al hoeft dit niet in een verwant vak te zijn. Daarnaast moeten zij minimaal 8 uur per week werkzaam
zijn in het onderwijs. De vooropleiding en werkervaring moeten zodanig zijn dat zij in maximaal twee
jaar een onderwijsbevoegdheid kunnen halen.6 Dit wordt bepaald met een geschiktheidsonderzoek
(portfoliobeoordeling, lesbezoek en criteriumgericht interview), uitgevoerd door het IvL Assessmentcentrum.
Op basis daarvan stellen we een maatwerktraject samen van maximaal twee jaar.

4.1.4. Maatwerktraject

Het maatwerktraject richt zich op het bevoegd maken van 100 nog niet bevoegde of onderbevoegde leraren
in Rotterdam en omgeving. Deze leraren volgen het onderwijs binnen de deeltijd.

4.2.

Intake, vrijstellingen en afstudeerrichtingen

4.2.1. Intake

Voor de poort nemen we bij alle studenten een test (startmeter) af en moeten zij een motivatiebrief
schrijven. Over de test en de brief vindt een studiekeuzecheckgesprek plaats, waarin we de gevolgde
opleiding en beroepservaring van de student bespreken, evenals zijn motivatie voor de opleiding, zijn
persoonlijke situatie en eventuele risicofactoren voor studiesucces. Conform de landelijk ingevoerde 1
mei-regeling wordt een student die zich na 1 mei aanmeldt geweigerd als uit deze intake blijkt dat hij niet
aan de eisen voldoet, ook al heeft hij de juiste vooropleiding. Voor cohort 2014-2015 is met deze aanpak
bij enkele lerarenopleidingen geëxperimenteerd, waaronder bij onze opleidingen Algemene economie en
Bedrijfseconomie. Voor cohort 2015-2016 wordt deze 1 mei-regeling Lero-breed ingezet, met als doel de
kwaliteit van de instroom te verhogen (Lerarenagenda 2013-2020).
In de startweek krijgen studenten een intensief programma, waarmee ze een duidelijk beeld krijgen van de
opleiding en het toekomstige beroep. In deze week kunnen studenten zelf nog van opleiding veranderen
als zij ontdekken dat ze de verkeerde studiekeuze hebben gemaakt. Ook nemen we in deze week een
taalmeting af; de uitslag ervan kan leiden tot een verplichte taalcursus in de keuzeruimte. Studenten kunnen
altijd ondersteuning krijgen van het Taalcentrum van de Hogeschool Rotterdam.

3
4

5
6

Convenant ‘Kopopleiding leraar in het hoger beroepsonderwijs’, Staatscourant 17 september 2004
Regeling studiefinanciering 2000, bijlage; Wijziging van de regeling studiefinanciering met uitbreiding van de tabel verwante
opleidingen per 1-1-2014, Staatscourant, 27 december 2013
Beschrijving kop-opleiding.
Besluit zij-instroom leraar primair en voortgezet onderwijs, 5 juli 2008
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4.2.2. Vrijstellingen

Studenten met een (gedeeltelijke) vooropleiding op minimaal hbo-niveau kunnen wegens vrijstellingen
hun opleiding soms versneld afronden. De examencommissie kan vrijstellingen7 verlenen op grond van
bewijzen, zoals diploma’s, cijferlijsten en certificaten. Meestal gaat het hierbij om studenten met een diploma
hoger onderwijs, met name studenten die al een economische vooropleiding, een Pabo-diploma hebben
of een onderwijsbevoegdheid in een ander vak.8 Aan deze studenten bieden we zoveel mogelijk maatwerk,
zodat zij kunnen versnellen: zij beginnen hun stage vanaf halverwege jaar 3 en worden vrijgesteld van
onderwijskundige vakken, minor en keuzepunten.
Gronden voor categoriale vrijstellingen brengen we tijdens het startgesprek in kaart. De examencommissie
toetst deze gronden vervolgens individueel voor de poort. De opleiding kan besluiten tot speciale trajecten
als er aantoonbare sprake is van EVC (elders verworven competenties). Alleen de examencommissie is
bevoegd om op basis van aangetoonde EVC vrijstellingen te verlenen.

4.2.3. Afstudeerrichtingen

In 2012 heeft de minister van OCW in een brief aan de Kamer bekendgemaakt dat lerarenopleidingen
vanaf het collegejaar 2016-2017 afstudeerrichtingen moeten invoeren. Binnen de Hogeschool Rotterdam
heeft deze discussie geleid tot de volgende afstudeerrichtingen:
1. Afstudeerrichting AVO en Theoretische leerweg.
2. Afstudeerrichting vmbo en mbo.
In dit kader zullen de opleidingen Algemene economie en Bedrijfseconomie een keuze maken voor een
of beide afstudeerrichtingen.

4.3.

Onderwijskundige inrichting: het Rotterdams Onderwijsmodel (ROM)

Voor de vormgeving van het programma sluiten onze opleidingen aan bij het Rotterdams Onderwijsmodel
(ROM). 9
Het ROM is weergegeven in figuur 1 hieronder.
SCHEMATISCH OVERZICHT CURRICULUM ROTTERDAMS ONDERWIJSMODEL
90%
80%

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

70%
60%
50%

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

40%
30%
20%
10%

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

2e jaar

3e jaar

4e jaar

figuur 1: Het ROM
Het ROM onderscheidt drie leerlijnen: de kennisgestuurde leerlijn (rood), de praktijkgestuurde leerlijn
(blauw) en de studentgestuurde leerlijn (geel en grijs).
`` Kennisgestuurd onderwijs is onderwijs op met name theoretisch niveau, aangeboden in begeleide
vorm, in colleges en in het vast geprogrammeerde rooster. Centraal staat het leggen van een
noodzakelijke basis voor een beroepspraktijk op hbo-niveau.
`` 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.
`` Studentgestuurd onderwijs bestaat uit individuele begeleiding door studieloopbaancoaches, een
hogeschoolbreed aanbod van keuzevakken en minorprogramma’s.
7
8
9
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Het vrijstellingenbeleid is vastgelegd in de Onderwijs- en examenregeling, hoofdstuk 9.7 en 10.1.3.i
Vrijstellingsreglement; vrijstellingsvoorwaarden van de tweedegraads lerarenopleidingen. IvL, juni 2014
Hogeschool Rotterdam (2010)
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Het onderwijs is zo ingericht dat studenten hun studie- en loopbaankeuze steeds zelfstandiger plannen,
uitvoeren en bijstellen. Met andere woorden: het kennisgestuurde onderwijs neemt tijdens de studie af
en het studentgestuurde onderwijs neemt toe.

4.4.

Curriculum van de opleidingen

De inrichting van het curriculum van de lerarenopleidingen Algemene economie en Bedrijfseconomie is
gebaseerd op de eindkwalificaties en op het Rotterdams Onderwijsmodel.
Uitgangspunt in ons curriculum is de visie op vakmanschap en meesterschap: wij willen dat onze studenten
hun competenties op een steeds hoger niveau ontwikkelen.
Het curriculum bestaat uit een aantal leerlijnen: 1) de leerlijn vak, 2) de onderzoekslijn van het vak, 3) leerlijn
vakdidactiek, 4) leerlijn stage, leren en werken, 5) de BV-leerlijn, 6) leerlijn keuzevakken en minoren en 7)
leerlijn studieloopbaancoaching (SLC). Zie voor een schema van deze leerlijnen bijlage 4.

4.4.1. Leerlijn vak

De kennisbases vak en vakdidactiek zijn voor de leraar Algemene Economie (AE) en de leraar Bedrijfseconomie
(BE) grotendeels gelijk. Binnen de leerlijn vak zijn drie deelleerlijnen: de leerlijn algemene economie, de
leerlijn bedrijfseconomie en de leerlijn bedrijfsomgeving.
In het eerste studiejaar volgen de leerlingen alle drie de deelleerlijnen, om zo een goed beeld van het vak
economie te krijgen.
De leerlijn algemene economie start met de micro-bouwstenen van de economie, die vervolgens worden
samengevoegd om op macroniveau een geheel te vormen. Dit macro-denken wordt eerst op nationaal
niveau en vervolgens op internationaal niveau toegepast.
De leerlijn bedrijfseconomie start met het beheersings-, berekenings- en beslissingsproces binnen relatief
eenvoudige handelsondernemingen. De studenten leren ook de administratieve verwerking van deze
processen.
De leerlijn bedrijfsomgeving maakt een start met marketing en recht. Daarnaast volgen de studenten de
wiskunde die voor de opleidingen nodig is.
Leerjaar 2 bestaat vakinhoudelijk geheel uit de leerlijn bedrijfsomgeving. In dit jaar krijgen de studenten
vervolgcursussen op het gebied van recht en marketing en de inleidende cursussen op het gebied van
logistiek, statistiek en management & organisatie.
Na leerjaar 2 splitsen de opleidingen Algemene economie en Bedrijfseconomie zich en maken de studenten
de keuze tussen een van beide opleidingen of zij kiezen ervoor om beide opleidingen te volgen.
Voor de opleiding Algemene economie zetten we de leerlijn algemene economie in jaar 3 en 4 door
en specialiseren de studenten zich in het bankwezen, overheidsfinanciën, internationale economie,
marktvormen en macro-economie. De student sluit deze leerlijn af met een vakdidactisch, praktijkgericht
onderzoek.
Voor de opleiding Bedrijfseconomie zetten we de leerlijn bedrijfseconomie in jaar 3 en 4 door en
specialiseren de studenten zich in de besluitvormingsprocessen, de financierings- en kostenstructuren
en de administratieve verwerking daarvan bij de complexere industriële bedrijfshuishoudens. Ook deze
leerlijn sluit af met een vakdidactisch, praktijkgericht onderzoek.
Binnen de leerlijn vak maken de studenten twee dagexcursies, naar het Havenbedrijf Rotterdam (logistiek)
en de Nederlandse Bank (macro-economie).
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In het schema hieronder staan de deelleerlijnen van deze leerlijn weergegeven.
jaar 1: brede vakinhoudelijke basisopleiding
leerlijn algemene economie

leerlijn bedrijfsomgeving

leerlijn bedrijfseconomie

micro economie
macro economie

marketing
recht
wiskunde

bedrijfseconomie
bedrijfsadministratie

jaar 2: afronden leerlijn bedrijfsomgeving
logistiek

marketing

recht

management & organisatie

jaar 3: uitstroom algemene economie

statistiek

jaar 3: uitstroom bedrijfseconomie

overheid
banken
internationale economie
markten

ondernemingen
financiering
kosten
industrie en budgetten

jaar 4: afronden vak

jaar 4: afronden vak

economie toen en nu
afstudeeropdracht

bedrijfseconomie anno nu
afstudeeropdracht

Leerlijn Algemene economie = lichtgroen
Leerlijn Bedrijfsomgeving = donkergroen
Leerlijn Bedrijfseconomie = middelgroen
Hoe de leerlijnen in het werkveld verdeeld zijn, staat in het schema hierna. De hoogte van het blok geeft
de werkgelegenheid in desbetreffende richting aan. Omdat er in de onderbouw van havo en vwo weinig
vraag is naar docenten economie, hebben we het programma van onze opleidingen grotendeels afgestemd
op het vmbo en mbo.
leerlijn algemene economie

leerlijn bedrijfsomgeving
vmbo

leerlijn bedrijfseconomie

mbo

onderbouw havo/vwo

4.4.2. Onderzoekslijn van het vak

De onderzoekslijn valt uiteen in een generieke onderzoekslijn en een vak/vakdidactische onderzoekslijn.
Generieke onderzoekslijn
Ook al leiden wij onze studenten niet op tot (wetenschappelijke) onderzoekers, toch vinden wij het van
groot belang dat zij op verschillende momenten zelf ervaring opdoen met het doen van praktijkonderzoek.
Op deze manier stimuleren wij een onderzoekende houding bij de student. 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.
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Binnen de leerlijn onderzoek 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 onderzoek. Al deze
vaardigheden zijn van groot belang voor de aankomende docent.
In de eerste twee jaren ligt het accent op deelvaardigheden. Zoals het selecteren, bestuderen en beoordelen
van literatuur en het analyseren van bestaand materiaal.
In het derde jaar voert de student, in een groepje, voor het eerst een heel 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 economie valt.
Vak/vakdidactische onderzoekslijn
In deze onderzoekslijn staan twee zaken centraal:
1. In de onderzoekslijn moet de toenemende zelfstandigheid en complexiteit tot uiting komen;
2. Onderzoeksvaardigheden moeten in het vakmanschap en meesterschap worden geïntegreerd, zodat
voor studenten onderzoek deel uitmaakt van hun professionele houding en van hun beroepsproducten.
Het aanleren van wetenschappelijke onderzoekvaardigheden houdt in dat de studenten vaardigheden
aanleren op het gebied van:
`` Zoeken, beoordelen en verwerken van informatie;
`` Het kritisch lezen en schrijven van wetenschappelijke teksten.
In de cursushandleidingen van jaar 1 tot en met jaar 4 beschrijven we uitvoerig wat de studenten in de
verschillende cursussen leren op het gebied van onderzoeksvaardigheden en de praktijkonderzoek.

4.4.3. Leerlijn vakdidactiek

In deze leerlijn leren de studenten hoe ze hun kennis van het op hbo-niveau aangebrachte brede vak
economie vertalen naar het leerlinggerichte vak in de klas. Het vakdidactische programma is afgestemd
met de leerstadia van de stage en de beroepsvoorbereidende leerlijn.
Het vakdidactische programma kent drie hoofdlijnen: lesgeven in economie, simulaties, en taxonomie en
toetsing.
In het schema hieronder staat het programma per jaar:
Blok 1

Blok 2

Jaar 1

VMBO examen

Lesgeven eco 1

Jaar 2

Lesgeven eco 2

Financiële Educatie

Jaar 3

Taxonomie

Toetsontwikkeling

Jaar 4

Blok 3

Blok 4
VMBO simulatie

Rekendidactiek

V&D
MBO simulatie

Omgevings onderwijs

Lesgeven in economie
De opleidingen starten de lijn lesgeven in economie door studenten te laten kennismaken met de eindtermen
zoals die voor het vak economie op het vmbo gelden. De studenten doen kennis op van de eindtermen,
en geven een presentatie van een gedeelte van de stof voor de klas. Ze leren hoe ze een economisch
onderwerp pakkend introduceren, hoe ze een nieuw economisch onderwerp uitleggen en hoe ze een
bekend economisch onderwerp op een activerende manier uitdiepen. De studenten leren verder onder
meer hoe ze omgaan met verschillen tussen thuistaal en vaktaal, het bepalen van leerdoelen, en het gebruik
van verschillende werkvormen.
De cursussen bij lesgeven in economie sluiten aan bij de BV-cursussen effectief leren & directe instructie
en activerende didactiek & samenwerkend leren.
Simulaties
In het huidige economische beroepsonderwijs binnen het vmbo en mbo werkt men veel met
praktijksimulaties. Bij deze leerlijn laten we de studenten kennismaken met verschillende simulaties van
het vmbo en mbo. De studenten ondergaan deze simulaties actief, en reflecteren daarnaast op hun rol
als docent tijdens de simulatie, door het geven van proeflessen op de hogeschool.
Taxonomie en toetsing
In de leerlijn taxonomie en toetsing maken de studenten kennis met verschillende taxonomieën. De
taxonomie vormt ook de basis voor het beschrijven van een toetsproces dat gebaseerd is op de PDCA
cyclus. Studenten ontwikkelen een kennis- en vaardigheidstoets en beschrijven het toetsproces.
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De afsluiting van het vakdidactische gedeelte vindt plaats binnen de cursus omgevingsonderwijs. Binnen
deze cursus ontwerpt de student een project dat aansluit bij de belevingswereld van de leerling. Naast deze
pedagogische component heeft de cursus ook een vakdidactische, organisatorische, samenwerkings- en
reflectiecomponent.

4.4.4. Leerlijn stage, leren, werken

In elke stage staan drie thema’s centraal: lesgeven, werken in een organisatie, en reflecteren en methodisch
werken. Deze thema’s zijn voor elk stagejaar uitgewerkt in de vorm van leerwerktaken.
Met de eerste leerwerktaak ‘Lesgeven’ werkt de student in elk studiejaar aan de competenties 1 tot en met
4. In het eerste jaar is het lesgeven gericht op oriënteren: de student staat relatief snel voor de klas. In het
tweede jaar is deze leerwerktaak erop gericht dat de student oefent met het directe instructiemodel en
zich dit eigen maakt. In het derde jaar richt de leerwerktaak zich 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.
Met de tweede leerwerktaak, ‘Werken in een organisatie’, werkt de student aan de competenties 5 en 6. In
het eerste jaar voert hij gesprekken met docenten, om zijn beeld over het beroep verder aan te scherpen.
In het tweede jaar neemt hij deel aan vergaderingen en hij observeert bij oudergesprekken. In het derde
jaar draagt de student actief bij aan het werken in een team, en bereidt hij rapportvergaderingen en
ouderavonden voor. Indien mogelijk voert hij ook oudergesprekken uit. In het vierde jaar is er aandacht
voor de toenemende verantwoordelijkheid van de student in de schoolorganisatie.
De derde leerwerktaak, ‘Reflecteren en methodisch werken’, bevat twee elementen: de student krijgt
instrumenten in handen om op zichzelf te kunnen reflecteren én hij bereidt zich (onder begeleiding) voor
op het assessment dat hij aan het einde van elk jaar moet doorlopen. Met deze leerwerktaak werkt de
student aan competentie 7.
Aan het einde van elk studiejaar legt de student een assessment af. Hiervoor maakt hij een assessmentdossier
dat hij met name baseert op zijn eigen stage-ervaringen. De student bereidt zijn dossier voor in het kader van
deze leerwerktaak – hij moet zijn eigen ontwikkeling onder woorden brengen voor derden: een bijzondere
vorm van reflectie. De aard van de assessments wordt beschreven in hoofdstuk 5.
Tijdens de stage geeft de student de algemene didactische concepten, die in de leerlijn didactiek aan de
orde zijn geweest, vorm in de praktijk. Als docententeam hebben we de wens om de vakdidactische leerlijn
meer in verbinding te brengen met de stage. Wij zien hiervoor voldoende aanknopingspunten.

4.4.5. BV-leerlijn

Deze lijn richt zich op de generieke kennisbasis en bestaat uit de onderdelen pedagogiek, didactiek, passend
onderwijs en ICT.
In de opbouw van de BV-lijn staat de ontwikkeling van de student tot docent centraal. Zo maakt de student
in jaar 1 in de cursus Voorbereid op Stage (VOS) kennis met zichzelf als docent en met de doelgroep. Ook
maakt hij zowel praktisch als theoretisch kennis met het docentschap en met theorieën over leren en
adolescentie. De thema’s in VOS werken we in jaar 2, 3 en 4 verder uit.
In jaar 2 staat het leren van de algemeen pedagogische en de algemeen didactische vaardigheden centraal.
In jaar 3 leert de student om te gaan met (verschillen in) de groep. We geven dan de cursussen
groepsdynamica, taalgericht lesgeven, passend onderwijs 1, activerende didactiek en samenwerkend
leren. Daarnaast doen studenten gedurende het hele schooljaar praktijkonderzoek.
In jaar 4 staat het integraal handelen als startbekwame docent en het verantwoorden van gemaakte keuzes
centraal. Cursussen in jaar 4 zijn passend onderwijs 2 en pedagogisch handelen van een docent.
Pedagogiek
In de leerlijn pedagogiek gaat het om de pedagogische relatie tussen docent en leerling. 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 grootstedelijke problematiek, waarmee bepaalde groepen
jongeren te maken hebben.
In de laatste fase van de studie staan in deze leerlijn ethische dilemma’s centraal waarmee een docent in
zijn werk te maken krijgt. Ook het pedagogische handelen van de docent krijgt aandacht. Hiermee spelen
we in op de toenemende aandacht voor pedagogiek in het voortgezet onderwijs.
Didactiek
Deze leerlijn richt zich op algemene didactische concepten. In het eerste jaar focust de student zich
op de betekenis en het belang van het voorbereiden van een les, bestudeert hij verschillende soorten
lesvoorbereidingen en is er aandacht voor het formuleren van leer- en lesdoelen.
In de hoofdfase staan het directe instructiemodel, activerende didactiek en 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 integreren we meer en meer in de bestaande
didactische cursussen. Hiermee sluiten we aan op de toenemende aandacht voor ICT in het onderwijs.
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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 aandachtspunt zijn.
Passend onderwijs
Vanaf schooljaar 2014-2015 is de invoering van passend onderwijs een feit. Het uitgangspunt is dat alle
leerlingen, dus ook leerlingen die extra ondersteuning in de klas nodig hebben, een passende onderwijsplek
krijgen. Scholen hebben een zorgplicht en moeten in ieder geval basisondersteuning bieden. De nadruk ligt
op inclusief onderwijs, waarbij aandacht is voor het aanvaarden van verscheidenheid en gelijkwaardigheid
van alle leerlingen. Wij willen studenten laten kennismaken met de zorgstructuur en de ontwikkelingen
rondom passend onderwijs.
ICT in het onderwijs
Steeds meer methodes stappen over op een ICT-gerichte aanpak, en een groeiend aantal scholen baseert
hun gehele onderwijs op het gebruik van laptop en i-Pad.
In het generieke deel van ons curriculum bieden onze opleidingen docentvaardigheden ICT en ICT en
mediagebruik in de school aan.
Daarnaast verzorgen we het vak regie 3. Binnen deze module gaan de studenten aan de slag met ICTtoepassingen binnen het onderwijs: ze maken een website waarop ze lesarrangementen moeten plaatsen.
Internationale oriëntatie
De internationale component komt met name aan de orde in de cursussen over micro- en macro-economie,
internationale economie, internationale markten en internationale geldstromen.

4.4.6. Leerlijn keuzevakken en minoren
Keuzeonderwijs
In de leerlijn keuzevakken en minoren gaat het om algemene hbo-kwalificaties die niet in het verplichte
majordeel aan de orde komen. De Hogeschool Rotterdam wil dat studenten over de grenzen van hun
vakgebied kijken, zich ruim oriënteren en met verschillende soorten kennis en vaardigheden in aanraking
komen, om zo het innovatief vermogen en een onderzoekende houding te stimuleren. Daarom vormt
deze leerlijn een keuzeonderdeel.
Studenten kunnen kleinere cursussen volgen uit een aanbod van alle opleidingen van de Hogeschool
Rotterdam, maar ook grotere minoren. Deze leerlijn keuze valt dan ook samen met het studentgestuurde
onderwijs dat het ROM voorschrijft.
In de kleinere keuzecursussen in deze leerlijn (totaal 12 studiepunten in de opleiding) kunnen studenten
bijvoorbeeld kennismaken met talen (Russisch, Spaans), ICT (websites ontwerpen), persoonlijke ontwikkeling
(van spelling tot survivalactiviteiten) of culturele onderwerpen (filosofie, kunstgeschiedenis).
Minoren
De minoren (30 punten) worden meestal door instituten van de Hogeschool Rotterdam georganiseerd.
Er is in schooljaar 2014-2015 een aanbod van meer dan honderdtwintig minoren. Studenten mogen
in principe uit elke minor van de hogeschool kiezen. Studenten van de Lerarenopleidingen Algemene
economie en Bedrijfseconomie kiezen vooral voor minoren die het IvL zelf aanbiedt, zoals passend onderwijs,
leerlingbegeleiding, digitale didactiek en rekenen. Een andere mogelijkheid is dat studenten een minor in
het buitenland volgen of zich in een minor voorbereiden op een universitaire vervolgopleiding.
De minoren worden in de eerste twee onderwijsperioden van jaar 4 integraal aangeboden. Studenten
volgen dan alleen de minor. Voor de lerarenopleidingen betekent dit dat vierdejaarsstudenten een half
jaar elders in de hogeschool onderwijs volgen.

4.4.7. Leerlijn studieloopbaancoaching (SLC)
Studieloopbaancoaching
De kernfuncties van studieloopbaancoaching (SLC) zijn het bewaken en stimuleren van de studievoortgang,
het coachen van de competentieontwikkeling, het begeleiden van de student bij het maken van studie- en
loopbaankeuzes, en het bieden van een prettige en veilige omgeving, waarin de student zich thuis voelt.
De uitkomsten van de startmeter en het studiekeuzecheckgesprek geven een beeld van de beginsituatie
van de student. Deze uitkomsten nemen we op in het studievoortgangsregistratiesysteem Osiris en vormen
het uitgangspunt voor studieloopbaancoaching (SLC).10
Voor studenten met een beperking zijn er speciale regelingen. Tijdens SLC werkt de student vooral aan
competentie 7: het vermogen om eigen opvattingen en competenties te onderzoeken en te ontwikkelen.
Voor de studenten van het eerste studiejaar hebben we als invulling van SLC het project Mentoring op Zuid:
studenten leren in een een-op-een-situatie leerlingen van het VO pedagogisch en didactisch te begeleiden.
10

Notitie SLC, SLC-beleid zoals gevoerd in studiejaar 2014-2015, Lero 2015
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Elke student heeft een studieloopbaancoach en houdt per studiejaar dezelfde coach. In het eerste studiejaar
is de studieloopbaancoach ook de stagebegeleider van de student, zodat die eventuele signalen van risico
op uitval snel kan signaleren. De coach kan de student bij persoonlijke problemen, zoals lichamelijke,
psychische of financiële problemen, verwijzen naar de decaan.
In elk studiejaar voert de studieloopbaancoach minimaal vier voortgangsgesprekken met de student. Dit
doet hij aan de hand van het voortgangsoverzicht uit Osiris. De student bereidt deze voortgangsgesprekken
voor en geeft de coach toegang tot materiaal in zijn digitale portfolio. De studieloopbaancoach maakt van
elk SLC-gesprek een kort verslag in Osiris.
Alle studenten volgen daarnaast een SLC-programma,11 met groepsbijeenkomsten in elk blok. Globaal
staan daarin de volgende thema’s centraal:
`` Jaar 1 – oriëntatie op opleiding en beroep, studievaardigheden, motivatie voor het beroep;
`` Jaar 2 – presenteren, reflecteren, feedback geven en ontvangen, samenwerken;
`` Jaar 3 – effectief studeren, plannen, timemanagement, workshop oriëntatie en presentatie op de
arbeidsmarkt (geleid door een externe deskundige);
`` Jaar 4 – oriëntatie en presentatie op de arbeidsmarkt, loopbaanmanagement. De student volgt twee
workshops uit een aanbod van vijf (een externe deskundige leidt deze).

4.5.

Begeleiding van studenten

De docenten van onze opleidingen voelen zich verantwoordelijk voor het begeleiden van onze studenten bij
hun professionele maar ook persoonlijke ontwikkeling. Regelmatig bespreken we gezamenlijk de voortgang
en/of de specifieke situatie van studenten. De studieloopbaancoach (zie paragraaf 4.4.7), de docenten en
de stagebegeleider dragen zorg voor de concrete begeleiding van de studenten.

4.5.1. Stagebegeleiding

Wij hebben verschillende samenwerkingsverbanden met stagescholen. Bij onze opleidingsscholen zijn we
goed in staat de kwaliteit te bewaken omdat deze scholen nauw met ons samenwerken.
Tijdens zijn stage voert de student, minimaal eenmaal per stageperiode, een evaluatiegesprek met zijn
stagebegeleider van de hogeschool. Daarnaast begeleidt een vakcoach van de (stage)school de student;
zij hebben eenmaal per tien weken of op aanvraag een voortgangsgesprek.
In het eerste studiejaar is de stagebegeleider van de student ook zijn studieloopbaancoach, in de
daaropvolgende studiejaren is de vakdocent zowel de studieloopbaancoach als de stagebegeleider. In elke
stageperiode wonen de vakcoach en de stagebegeleider minimaal één les van de student bij en hebben
zij aansluitend een voortgangsgesprek met hem. Tijdens de stages schrijft de student reflectieverslagen,
waarin hij aandacht schenkt aan het leerproces en aan de leerdoelen.
Ook in de afstudeerfase begeleiden zowel een vakcoach van de stageschool als een afstudeerbegeleider
van de opleiding de student.

4.5.2. Peercoaching

Studenten kunnen ondersteuning krijgen van peercoaches. Dit zijn excellente studenten die een training
in peercoaching hebben gevolgd. De Lero beschikt over veertig peercoaches voor studievaardigheden en
vakinhoudelijke ondersteuning.

4.5.3. 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 voor de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Studenten verwerven de
Honours Degree (HD) wanneer zij in een eindassessment, uitgevoerd door daartoe opgeleide assessoren,
aantonen dat ze in voldoende mate over elk van de HD-competenties12 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.

4.6.

Schoolklimaat en voorzieningen

4.6.1. Schoolklimaat

Onze opleidingen sluiten aan bij het Focusbeleid13 van de Hogeschool Rotterdam. Dit betekent dat de
hogeschool extra geld en middelen beschikbaar stelt om te werken aan het verhogen van de kwaliteit van
onze opleidingen en aan onze studenttevredenheid.
11
12

13
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SLC- procedure en aanpak vt en dt, IvL 2014
Dit profiel is opgebouwd uit vijf samenhangende competenties: Vernieuwingsgericht, Vraaggericht, Samenwerken, Interactief leervermogen, Kenniscreatie. Deze zijn direct gerelateerd aan het met Sirius overeengekomen competentieprofiel
Innoverend Handelen en zijn integraal overgenomen in de afspraken met OCE
Focus tienpuntenplan (HR, januari 2013); Focus: de eindpresentatie (HR, juni 2013)
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4.6.2. Locatie Museumpark

Onze opleidingen zijn gehuisvest op de locatie Museumpark van de hogeschool. Deze locatie is onlangs
verbouwd. Er zijn nu betere werkplekken en door de inrichting en aankleding zien bezoekers direct bij
welke opleiding ze zich bevinden.

4.6.3. Informatiesystemen

Hogeschool Rotterdam werkt met drie informatiesystemen: N@tschool, Osiris en HINT.
N@tschool is de digitale leeromgeving van Hogeschool Rotterdam. Hier vinden studenten onder meer
cursusmateriaal, handleidingen en inlevermappen voor opdrachten. Zij kunnen via N@tschool ook
opdrachten inleveren. De docent bestudeert deze dan online en voegt er zijn feedback aan toe. Het
hulpprogramma Ephorus controleert het materiaal dat studenten bij N@tschool inleveren automatisch
op plagiaat.
Het programma Osiris is vooral bedoeld voor studentadministratie en –vorderingen. Docenten kunnen er
de studieresultaten invoeren, en de studenten kunnen op hun beurt deze resultaten inzien. Ook staan in
Osiris de examenprogramma’s en studenten kunnen zich via Osiris inschrijven voor onderdelen. Verder
staan in dit programma afspraken met en opmerkingen over de student uit de SLC-gesprekken. Zo ontstaat
er een dossier over iedere student.
Het Hogeschool INTranet (HINT) ten slotte is een (interne) website waarop studenten, docenten en andere
medewerkers informatie kunnen vinden, zoals brochures, roosters, het hogeschoolblad (Profielen), verslagen
van conferenties, vakantieperioden en hogeschoolgidsen (waaronder het Onderwijs- en ExamenReglement).
Studenten gebruiken HINT vooral voor informatie over en formulieren voor stages, voor de roosters en
om ziekmeldingen van docenten te kunnen zien.

4.7.

Onderwijsorganisatie

4.7.1. Cluster Mens en Maatschappij

De opleidingen Algemene economie en Bedrijfseconomie zijn onderdeel van het cluster Mens en
Maatschappij van het IvL. De andere opleidingen van het cluster zijn Aardrijkskunde, Geschiedenis en
Maatschappijleer. Naast het cluster Mens en Maatschappij zijn er de clusters Exact en Talen.
De onderwijsmanager van het cluster is de eindverantwoordelijke voor de inrichting van de curricula en
voor de dagelijkse gang van zaken rond het primaire onderwijsproces. Hij beoordeelt docenten en voert
functioneringsgesprekken.
Verder heeft elke opleiding voor het vakinhoudelijke en vakdidactische gedeelte een eigen
vakgroepcoördinator. Die begeleidt het primaire proces van de opleiding en is eerste aanspreekpunt
voor de inhoud en vormgeving van het curriculum.
Daarnaast is aan iedere opleiding 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.
Raad van Toezicht
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Bestuur
Diensten HR
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Organogram lerarenopleidingen
Verder zijn er een manager bedrijfsvoering en een curriculumcommissie. De commissie heeft als doel om
gemeenschappelijke curriculumkaders voor de Lero actueel te houden en te stroomlijnen.
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4.7.2. Professionalisering

De uitgangspunten en thema’s voor professionaliseringsactiviteiten zijn op IvL-niveau vastgelegd14 en
uitgewerkt in een plan per opleidingsteam.
Elke docent kan 10 procent van zijn werktijd aan scholing besteden: 4 procent daarvan vult hij met individuele
scholingsactiviteiten, zoals bijhouden van vakliteratuur en bijwonen van conferenties en studiedagen. De
overige 6 procent besteedt hij aan scholingsthema’s die Lero-breed en op clusterniveau zijn vastgesteld.
De Hogeschool Rotterdam Academie heeft een aanbod van algemene opleidingen en opleidingen in relatie
tot de Focusagenda. Docenten worden gefaciliteerd (met tijd en geld) om een masteropleiding te volgen.
Voor het doen van promotieonderzoek zijn promotievouchers.
Eenmaal per jaar is er een IvL-brede scholingsdag. In elk blok wordt zowel een Lero-brede als clusterbrede
studiedag georganiseerd. Daarnaast heeft elke opleiding jaarlijks drie dagen beschikbaar voor
professionaliseringsactiviteiten op teamniveau.
Voor studieloopbaancoaches is scholing verplicht. De opleiding organiseert scholing op maat in
samenwerking met de unit Werk, Onderwijs en Educatie van de Hogeschool Rotterdam. Daarnaast hebben
de studieloopbaancoaches intervisiebijeenkomsten.

4.7.3. Collegiale consultatie, inductietraject

Sinds drie jaar is er collegiale consultatie. 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’
door een collega, vaak is dat degene die het thema zelf heeft geopperd. Elke 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 van deze vorm van professionalisering zijn positief: enerzijds is er voor de docent ruimte om
zich te verdiepen in een zelfgekozen thema, anderzijds beschouwen de/onze docenten het wederzijdse
lesbezoek van collega’s als een verrijking van hun eigen professionele ontwikkeling.
Er is momenteel overleg met het VELON, met als doel een deel van het registratietraject tot lerarenopleider
te koppelen aan collegiale consultatie.
Speciale aandacht verdient het inductietraject voor nieuwe collega’s. De net aangestelde collega’s krijgen
in hun eerste jaar intervisie, en ze krijgen eventueel individuele begeleiding van de interne coaches.
In het tweede jaar van de aanstelling neemt elke nieuwe collega deel aan een beeldcoachtraject. Een van
zijn lessen wordt gefilmd en naderhand besproken, onder begeleiding van een van de zes gecertificeerde
beeldcoaches. Dit gebeurt minimaal drie keer in het jaar.

4.8.

Kwaliteitszorg

De Hogeschool Rotterdam en het Instituut voor Lerarenopleidingen hanteren een systeem van integrale
kwaliteitszorg. Alle opleidingen sluiten hierop aan.
Voor de borging van de toetskwaliteit zijn de volgende instrumenten van belang: toetsbeleid, toetsplan
(onderdeel van het opleidingsprofiel), de rapportages van de toets-, examen- en opleidingscommissie, de
NSE, de module evaluaties, de studentevaluaties, evaluaties van alumni en werkveld, de HBO-Monitor en
de Keuzegids.
Verbeterpunten nemen we op in het jaarplan van onze opleidingen, met vermelding van de verantwoordelijken
en de deadlines. Onder aansturing van het management werken we met de PDCA-cyclus.

14
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Professionaliseringsplan IvL 2014-2015

Opleidingsprofiel Lerarenopleiding Algemene economie en Bedrijfseconomie

23

Opleidingsprofiel Lerarenopleiding Algemene economie en Bedrijfseconomie

5.

Toetsing en beoordeling

5.1.

Visie op toetsing

5.2.

Toetsbeleid

5.3.

Toetsvormen

Wij leiden tweedegraads leraren economie op die beschikken over voldoende vakmanschap én
meesterschap. Vakmanschap en meesterschap toetsen wij zowel op inzicht als op toepassingsniveau door
middel van kennistoetsen en verslagen waaruit kennis, vaardigheid en inzicht zijn 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.

Onze opleidingen voeren 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.

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 opleiding hanteert de volgende toetsinstrumenten.

5.3.1. Schriftelijke kennistoets

Voor de aspecten van de kennisbases die we niet in de praktijk (kunnen) toetsen, 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: twee keer per jaar kunnen studenten deelnemen
aan deze toets. De toets bevat vragen die gaan over de landelijke kennisbasis voor het vak economie.

5.3.2. Vaardigheidstoets

Voor het toetsen van vaardigheden uit de kennisbases hanteert de opleiding economie 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 staan vaardigheidstoetsen afgekort
met ‘VT’. Een specifieke vaardigheidstoets is het mondelinge tentamen (‘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 de student een opdracht in groepsverband moet
uitwerken, staat in Osiris ‘GO’. 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 heet dan een samengestelde toets (‘ST’).

5.3.4. Beroepsgerichte praktijkopdracht in portfolio

Studenten werken op de stageschool aan beroepsgerichte praktijkopdrachten .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. In Osiris heet dit ook wel portfoliobeoordeling (‘PF’).

25

Hogeschool Rotterdam

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 staan in Osiris aangeduid met de afkorting ‘AS’.
De vier assessments zijn:
`` Studiejaar 1: Hoofdfase bekwaamheidstoets (in ontwikkeling)
`` Studiejaar 2: Voortgangstoets (in ontwikkeling)
`` Studiejaar 3: Lio-Assessment
`` Studiejaar 4: Assessment Startbekwaam

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 met de feedback heeft gedaan.
Verder voert de student regelmatig evaluatiegesprekken met zijn stagebegeleider en zijn vakcoach.
Halverwege de stageperiode in studiejaar 2, 3 en 4 is er een tussenevaluatie met de stagebegeleider en de
vakcoach. De student bereidt deze tussenevaluatie voor met een reflectie op zijn competentieontwikkeling.
Ook tijdens het werken aan beroepsproducten vraagt de student feedback aan zijn stagebegeleider en/
of vakcoach.
Daarnaast krijgen studenten in de uitvoering van cursussen feedback van de docent en hun medestudenten
op bijvoorbeeld proeflessen en presentaties en zij krijgen een proeftoets.

5.4.

Keuze van toetsvormen

De opleiding kiest per cursus een toetsvorm op basis van de leerlijnen die bij de cursus horen.
Tabel 3:

Overzicht van de toetsvormen
Toetsvorm

ROM-leerlijn
Kennisgestuurd

Praktijkgestuurd

S/MT/LKT

VT/M

O/VS/P

Onderwijskunde

X

X

X

Vak – taalverwerving

X

X

Vak – taalbeschouwing

X

Vak – didactiek

X

X

Vakdidactiek

X

X

Vak – taal en cultuur

X

Pedagogiek

X

Inhoudelijke leerlijn

PF/LW/T

AS

X

Pedagogiek

X

Onderwijskunde/onderzoek

X

Stage, leren werken

X

X

Vakdidactiek – afstuderen

X

X

Studentgestuurd Keuzeonderwijs
Minoren

X
X

Toetsvorm op basis van leerlijnen
Voor een compleet overzicht van de dekking van de eindkwalificaties binnen de opleiding, zie de
toetsdekkingsmatrices in bijlage 6.
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5.5.

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.

5.5.1. 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.

5.5.2. 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. 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.

5.5.3. Evaluatie

Per blok voert de onderwijsmanager en de vakgroepcoördinator van onze opleidingen gesprekken met het
studentenpanel. Het studentenpanel vertegenwoordigt alle groepen van de lerarenopleidingen economie.
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 we met
behulp van Evasys evalueren. 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 vakken. 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.

5.6.

Toetsing van eindniveau: afstuderen

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

5.6.1. Afstuderen Leraar economie

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.
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5.6.2. 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.
Het assessment Startbekwaam vindt plaats in het vierde studiejaar. Als 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 assessmentdossier.
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.

5.7.

Borging van de toetskwaliteit

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

5.7.1. Examencommissie en toetscommissie

Formeel heeft de Examencommissie de opdracht de kwaliteit van alle toetsen te bewaken. In het IvL is deze
taak gedelegeerd aan toetscommissies. Elk cluster heeft zijn eigen toetscommissie, waarin ook telkens één
lid van de Examencommissie zitting heeft. In de toetscommissie van het cluster Mens en Maatschappij zit
één docent van de vakgroep. De toetscommissie beschikt over een procedure en instrumenten15 om de
kwaliteit van de toetsen te beoordelen. De checklists van de toetscommissie geven criteria voor beoordeling
van de validiteit, betrouwbaarheid, inzichtelijkheid en efficiëntie.16 17 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, de toetscommissie beoordeelt ze en 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 en helderheid. Dit doet zij door het betreffende materiaal te bestuderen en
bekritiseren met behulp van een standaardchecklist. De beoordeling van de toets wordt met betreffende
docent doorgenomen, en kan aanleiding zijn om de toets bij te stellen. Zo is er een voortdurende cyclische
bewaking van de toetskwaliteit van de opleidingen.

5.7.2. 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 in elk
blok enkele cursussen schriftelijk. De evaluatie-uitkomsten bespreken we in het docententeam, en waar
mogelijk voeren we verbeteracties direct door. De doorgevoerde verbeteringen bespreken we in het
daaropvolgende blok met het studentenpanel.

5.7.3. 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.

15
16
17
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Procedure en analyse-instrumenten toetsen IvL (2011) digitaal beschikbaar.
Checklist toetsanalyse IvL voor KGL en PGL 2011
Procedure toetscommissie Mens & Maatschappij
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5.7.4. 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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ATEE
BIO
BoKS
BSA
BVE
CV
CVBO
DD
DT
EC(TS)
EVC
GKB
HR
IBB
IOI
IVL
KPB
Lero
LIO
LWP
LWT
MC
MO
NSE
NVAO
OCW
OER
OidS
OIIO
PDCA
PGO
PMG
PAP
POP
PTD
ROC
ROM
SBL
SLC
STARR
STO
(V)MBO
VO
VT
WAK

Association for Teacher Education in Europe
(wet op de) Beroepen in het Onderwijs
Body of Knowledge and Skills
Bindend Studieadvies
Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie
Curriculum Vitae
Commissie Vernieuwing Wiskunde Onderwijs
Dublin descriptoren
Deeltijd
European Credit Transfer System
Elders Verworven Competenties
Generieke Kennis Basis
Hogeschool Rotterdam
Instituut voor Bedrijfskunde en Bouwkunde (HR)
Instituut voor Onderzoek en Innovatie
Instituut voor Lerarenopleidingen
Korte praktijkbeoordeling
Lerarenopleidingen VO/BVE
Leraar in opleiding
Leer-Werkplan
Leer Werk Traject
Multiple Choice
Medewerkersonderzoek
Nationale Studentenenquête
Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwijs- en Examenregeling
Opleiden in de School
Outside In, Inside Out
Plan Do Check Act
Probleemgestuurd Onderwijs
Projectmatig en Multidisciplinair samenwerken aan Grootstedelijke vraagstukken
Persoonlijk Activiteitenplan
Persoonlijk Ontwikkelingsplan
Planning- en Taaktoedeling
Regionaal Opleidingscentrum
Rotterdams Onderwijsmodel
Stichting Beroepskwaliteit Leraren
Studieloopbaancoaching
Situatie, Taken, Activiteiten, Resultaat en Reflectie
Studenttevredenheidsonderzoek
(Voorbereidend) Middelbaar Beroepsonderwijs
Voortgezet onderwijs
Voltijd
Werken Aan Kwaliteit – project kennisbases HBO-raad
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2.

Competentieprofiel / Eindkwalificaties
Schematisch overzicht van gedragsindicatoren en kennisindicatoren

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

2e jaar stadium 2 en 3

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

3e jaar stadium 3 – 4
(LIO)

4e jaar stadium 5
(Startbekwaam)

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

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

``

``

``

``

``

Prestatie-indicatoren Afstuderen Vak
Beroepsproduct afstuderen:
Presenteert op duidelijke
wijze inhoud en resultaten
van het afstudeerproduct
Wijze van presenteren is
professioneel (opbouw,
structuur, overdracht, afgestemd op de technische
doelgroep)
Gaat op professionele wijze
in op vragen uit het publiek
Schriftelijke rapportage
volgens de norm cursushandleiding

Relatie kennisbases – kennisaspecten
1e jaar stadium 1 en 2

2e jaar stadium 2 en 3

3e jaar stadium 3 – 4
(LIO)

4e jaar stadium 5
(Startbekwaam)

Generieke kennisbasis
`` Communicatiemodellen

Generieke kennisbasis
`` Gespreksvoering

Generieke kennisbasis
`` Gedrag- en werkhoudings-problemen
`` Omgaan met diversiteit
`` Groepsdynamica

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

2e jaar stadium 2 en 3

3e jaar stadium 3 – 4
(Lio)

De student:
De student:
De student:
`` Heeft een positieve insteek
`` Toont een positieve insteek
`` Gaat respectvol om met
naar leerlingen toe
naar leerlingen toe
leerlingen
`` Heeft respect voor de
`` Toont respect voor de
`` Benoemt achterliggende
leerlingen; de leerlingen
leerlingen; de leerlingen
waarden en normen in de
hebben respect voor de
hebben respect voor de
omgang met leerlingen
`` Werkt aan het vergroten
student
student
`` Doet moeite de namen van
`` Doet moeite de namen van
van zelfstandigheid en
de leerlingen te kennen
de leerlingen te kennen
verantwoordelijkheid bij
`` Oriënteert zich op ver`` Oriënteert zich op verleerlingen
`` Stemt zijn aanpak af op
schillen tussen leerlingen (
schillen tussen leerlingen (
schooltype, gedrag, cultuur)
schooltype, gedrag, cultuur)
verschillen in sociaal-emo`` Observeert klassen in een
`` Kan een sfeer scheppen
tionele behoeftes van
veilige leeromgeving
waarin leerlingen zich
leerlingen
gewaardeerd en gerespec- `` Bevordert dat leerlingen
teerd voelen
zich gewaardeerd voelen
`` Heeft oog voor individuele
leerling (stille/luidruchtige/
pesten e.d.)
`` Herkent verschillen tussen
leerlingen (schooltype,
gedrag, cultuur)

4e jaar stadium 5
(Startbekwaam)
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

Relatie kennisbases / kennisaspecten
1e jaar stadium 1 en 2

2e jaar stadium 2 en 3

3e jaar stadium 3 – 4
(Lio)

4e jaar stadium 5
(Startbekwaam)

Generieke kennisbasis
`` Pedagogische driehoek

Generieke kennisbasis
`` Instructiemodellen Directe
Instructie

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

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

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

2e jaar stadium 2 en 3

3e jaar stadium 3 – 4
(LIO)

4e jaar stadium 5
(Startbekwaam)

De student:
De student:
De student:
De student:
Algemeen didactisch:
Algemeen didactisch:
Algemeen didactisch:
`` Toont zich enthousiast voor `` Toont zich enthousiast voor `` Stemt leerstof & (vak)
`` Begeleidt verschillende
zijn vak
zijn vak
didactiek af op de klas in de
typen leerprocessen en
`` Assisteert bij verschillende
`` Kan een lesvoorbereiding
lesopzet en
kan deze op basis van
lesvormen in de les
(of een deel daarvan) voor- `` -uitvoering
achterliggende concepten
`` Beheerst de leerstof die hij/
bereiden en deze toelichten `` Staat duidelijk ‘boven de
analyseren en bijsturen
`` Analyseert leerproblemen
zij moet doceren en laat
aan derden
stof’ in de lessen
`` Assisteert bij de uitvoe`` Hanteert een scala aan
zien zich hierin te hebben
en ontwikkelt materiaal
verdiept
ring van verschillende
motiverende werkvormen
voor de aanpak hiervan
`` Is in staat om met begelei`` Hanteert een breed scala
lesvormen
mede met het oog op verding van de (vak)coach (ge- `` Beheerst de leerstof die hij/
schillen tussen leerlingen
aan leer –en onderwijs`` Begeleidt de uitvoering van
deelten van) leeractiviteiten
zij moet doceren en laat
strategieën en kan de inzet
uit te voeren in eenvoudige
zien zich hierin te hebben
leertaken en geeft feedback
ervan verantwoorden
`` Ontwerpt leertrajecten op
situaties.
verdiept
op proces en product
`` Is in staat om met begelei`` Gebruikt leervorderingen
basis van een samenhanding van de (vak)coach (gevan leerlingen als info m.b.t.
gend didactisch concept
`` Ontwikkelt beoordelingsindeelten van) leeractiviteiten
het leerprocesverloop
uit te voeren in eenvoudige
strumenten en – procedusituaties.
res en kan deze verant`` Kan de principes van direcwoorden
`` Kiest op basis van een
te instructie toepassen
gedegen kennis van het
(school)vak leerstof, maakt
deze toegankelijk en kan
zijn keuze en aanpak verantwoorden
Prestatie-indicatoren
`` Afstuderen Vak
Vakdidactisch:
`` Heeft kennis van de eindtermen van het economie
onderwijs in het vmbo.
`` Kan een vertaling maken
van vaktaal naar thuistaal
en andersom.
`` Heeft kennis en bezit
vaardigheden voor het
ontwerpen van lessen
met verschillende actieve
werkvormen.
`` Heeft kennisgemaakt met
coachingsvaardigheden.

Vakdidactisch:
`` Maakt kennis met
activerende didactiek en
samenwerkend leren en
ontwikkeld vaardigheden
voor het geven en samenstellen van lessen volgens
het ADSL-principe.
`` Verdiept zich in de verschillende onderdelen van
coachingsvaardigheden.
`` Verbetert eigen rekenvaardigheid.
`` Beheerst het onderwijs in
rekenvaardigheid.
`` Is in staat rekenproblematiek bij leerlingen op te
sporen en te benoemen.

Vakdidactisch:
`` Ontwikkeld en beheerst
vaardigheden om studiemateriaal te ontwerpen op
basis van leerstijlen, taxonomie en toetsvormen
`` Bereid zich voor op het
werken in een competentiegerichte leeromgeving in
het mbo.
`` Onderzoekt de leer/ leefomgeving van de leerling.

Vakdidactisch:
`` Centraal dit jaar staat
professionele ontwikkeling
en wereldburgersschapsvorming. Dit komt tot uitdrukking in een filosofisch
getinte geografische cursus
en heeft zijn weerslag in het
afstuderen.
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1e jaar stadium 1 en 2

2e jaar stadium 2 en 3

3e jaar stadium 3 – 4
(LIO)

Vakinhoudelijk:
Vakinhoudelijk:
Vakinhoudelijk:
`` Inleiding in consumenten-,
`` Verdieping in het consuVakinhoudelijk AE
`` Verdieping van de micro
producenten-gedrag en
menten-gedrag
`` Kennis van marktondermarktvormen.
economische concepten
`` Kennismaking met de kenzoek, strategische planning,
uit jaar 1.
`` Macro economische
merken van de Nederlandmarktomgeving en segse economie en de rol van
mentatie.
verdieping op het gebied
`` Inzicht in de drie kernproNederland in de wereld.
van overheidsfinan-ciën en
`` Elementaire economische
blemen van management:
internationale (monetaire)
berekeningen en vaardigintern en extern afstemontwikkelingen.
heden.
mingsprobleem en structu- `` Modelmatige benadering
`` Multidisciplinaire beschoureringsprobleem.
van de economie. Conjunc`` Is in staat om hoofdlijnen
wing van theoretische
tuur, geld- en groeitheorie.
kaders.
juridische begrippen toe
`` Inleiding in koopgedrag van
te passen op probleemVakinhoudelijk BE
`` Verdieping financieringsconsumenten
stellingen cases op het
`` Kennis van de marketinggebied van de individuele
structuren
mix
en collectieve arbeidsover- `` Verdieping kostenstruc`` Is in staat om op hoofdlijeen-komst en verzeturen
`` keringskwesties.
`` Verdieping administratie
nen juridische begrippen
`` onderscheid tussen publiek
toe te passen.
`` Inleiding in kosten en kosen privaatrecht duidelijk te
tensoorten.
verwoorden, met name in
`` Inleiding in vermogen en
de relatie tussen de burger
kengetallen.
en de overheid
`` Inleiding in de rekeningen
van bezit, schuld en eigen
vermogen.
`` Inleiding in de permanence
`` Kennis van de goederen en
formulieren stroom bij de in
en verkoopadministratie

4e jaar stadium 5
(Startbekwaam)
Vakinhoudelijk:
Vakinhoudelijk AE
`` Geschiedenis van het
economisch denken a.d.h.v.
thema’s.
`` Praktische toepassingen
van theoretische kaders
a.d.h.v. een management
game.
Vakinhoudelijk BE
`` Integratie vakonderdelen,
kosten, marketing, recht &
financiering

Relatie kennisbases / kennisaspecten
Generieke kennisbasis
`` Het concept leren
`` Model didactische analyse
`` Leerdoelen
`` Nederlands onderwijsstelsel
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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

Opleidingsprofiel Lerarenopleiding Algemene economie en Bedrijfseconomie

Relatie kennisbases / kennisaspecten
1e jaar stadium 1 en 2

2e jaar stadium 2 en 3

3e jaar stadium 3 – 4
(LIO)

4e jaar stadium 5
(Startbekwaam)

Kennisbasis Vak
Vakdidactisch:
VD 1.1
economisch denken en
handelen ten behoeve van
het functioneren binnen en
herkennen van de diverse
rollen in de samenleving.
VD 2.3
Denken in economische contexten en (mis)concepten
VD3.1.1
veranderingen op hoofdlijnen
van het economie onderwijs
vanaf 1968 (Mammoetwet)
tot nu en de rol van vakorganisaties hierbij
VD4.0.1
didactiseren van de economische vakinhoud
VD 4.1.1
kerndoelen c.q. competenties
en kerntaken van de programma’s economie vmbo.
VD4.1.2
Formuleren van leerdoelen
voor Economie
VD4.1.3
Vertalen van leerdoelen naar
concrete leeractiviteiten
VD 4.2.1
Onderzoeken van verschillen
in beginsituatie tussen leerlingen op gebied van kennis,
vaardigheden en houding
VD 4.2.2
Omgaan met verschillen
tussen leerlingen op gebied
van leerstijl, leeropvatting en
capaciteit
VD 4.2.4
Inspelen op taalproblemen
(vaktaal/ thuistaal)
VD 4.3.1
Analyseren, ordenen en
concretiseren van leerstof
economie
VD 4.4.1
Keuze voor verschillende
leeractiviteiten in een leersituatie
VD 4.5.1
achterliggende uitgangspunten en methodieken van de
verschillende werkvormen die
gebruikt worden bij directe
instructiemodel, probleemgestuurd onderwijs, samenwerkend leren, omgevingsonderwijs en simulaties
VD 4.5.2
inzet en het effect van de
verschillende werkvormen in
een leersituatie

Kennisbasis Vak
Vakdidactisch:

Kennisbasis Vak
Vakdidactisch:

Kennisbasis Vak
Vakdidactisch:

VD 2.3
Denken in economische contexten en (mis)concepten
VD4.0.1
didactiseren van de economische vakinhoud
VD4.1.3
Vertalen van leerdoelen naar
concrete leeractiviteiten
VD 4.2.1
Onderzoeken van verschillen
in beginsituatie tussen leerlingen op gebied van kennis,
vaardigheden en houding
VD4.2.3
Inspelen op rekenprobleem
(dyscalculie)
VD 4.3.1
Analyseren, ordenen en
concretiseren van leerstof
economie
VD 4.4.1
Keuze voor verschillende
leeractiviteiten in een leersituatie
VD 4.5.1
achterliggende uitgangspunten en methodieken van de
verschillende werkvormen die
gebruikt worden bij directe
instructiemodel, probleemgestuurd onderwijs, samenwerkend leren, omgevingsonderwijs en simulaties
VD 4.5.2
inzet en het effect van de
verschillende werkvormen in
een leersituatie
VD 4.8.1
Analyseren en bijstellen van
het leerproces van leerling,
klas en docent.

VD 1.1
economisch denken en
handelen ten behoeve van
het functioneren binnen en
herkennen van de diverse
rollen in de samenleving.
VD2.1
de bijdrage van het economie
onderwijs aan het inzichtelijk
maken van de gevolgen van
het economisch handelen
(milieu, ethiek, duurzaamheid)
VD 2.2
denken in modellen
VD 2.3
Denken in economische contexten en (mis)concepten
VD3.1.1
veranderingen op hoofdlijnen
van het economie onderwijs
vanaf 1968 (Mammoetwet)
tot nu en de rol van vakorganisaties hierbij
VD3.1.2
actuele (maatschappelijke)
ontwikkelingen en inhouden m.b.t. het schoolvak
Economie en de relevante
leergebieden
VD3.2.1
relevante ontwikkelingen van
het economieonderwijs in het
buitenland
VD4.0.1
didactiseren van de economische vakinhoud
VD4.0.2
didactiseren van de economische vakinhoud
VD 4.1.1
kerndoelen c.q. competenties
en kerntaken van de programma’s economie vmbo
VD4.1.2
Formuleren van leerdoelen
voor Economie
VD4.1.3
Vertalen van leerdoelen naar
concrete leeractiviteiten
VD 4.2.1
Onderzoeken van verschillen
in beginsituatie tussen leerlingen op gebied van kennis,
vaardigheden en houding
VD 4.2.2
Omgaan met verschillen
tussen leerlingen op gebied
van leerstijl, leeropvatting en
capaciteit

VD 1.1
economisch denken en
handelen ten behoeve van
het functioneren binnen en
herkennen van de diverse
rollen in de samenleving.
VD1.2
de bijdrage van het economie
onderwijs in het begrijpen
van maatschappelijke verschijnselen en het ontwikkelen van interesse en een
kritische houding ten aanzien
van deze verschijnselen
VD2.1
de bijdrage van het economie
onderwijs aan het inzichtelijk
maken van de gevolgen van
het economisch handelen
(milieu, ethiek, duurzaamheid)
VD3.3.1
eigen omgeving en actualiteit
gebruiken als didactische setting binnen het economisch
onderwijs
VD4.0.1
didactiseren van de economische vakinhoud
VD4.1.3
Vertalen van leerdoelen naar
concrete leeractiviteiten
VD 4.3.1
Analyseren, ordenen en
concretiseren van leerstof
economie
KVD4.4.2
het ontwikkelen van onderzoeksvaardig-heden
VD4.6.2
inzet van adequate bestaande leermiddelen
VD4.6.3
inzet van adequate zelf te
ontwikkelen leermiddelen
VD 4.8.1
Analyseren en bijstellen van
het leerproces van leerling,
klas en docent.

Vakinhoudelijk:
M.3
Consumentengedrag
M.4.
Marktonderzoek
W.2.
Statistiek
W.3.
Renteberekeningen
W.4.
Handelsrekenen
R.1.
Algemeen
R.2.
Publieksrecht
R.4.
Belastingrecht
Surplus:
Management en organisatie

Vakinhoudelijk:
A.8.1
Geschiedenis van het economisch denken.
Surplus
Management game
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Relatie kennisbases / kennisaspecten
1e jaar stadium 1 en 2
Vakinhoudelijk:
A.1
Arbeid
A.2
Internationale ontwikkelingen.
A.3
Geld en bankwezen
A.4..1
Schaarste en behoeften
A.4.2
Consumentengedrag
A.4.5
Verzekeren
A.5
Productie
A.6
Overheid en bestuur
A.8.1
Geschiedenis economisch
denken
A.9
Leergebied M&M
M.3
Consumentengedrag
M.4.
Marktonderzoek
W.1.
Wiskunde
R.1.
Algemeen
R.3.
Privaatrecht
IV.1 Goederenstoom inkoop
IV.2.
Goederenstroom verkoop
B.1.
Kosten
B.2.
Financiering
F.1
Boekhoudkundige cyclus
F.2
Ondernemingsvormen
F.3
Permanence
F.4.
Inkoop en verkoop administratie
F.5
Duurzame productiemiddelen
F.6.
Geautomatiseerde systemen

2e jaar stadium 2 en 3

3e jaar stadium 3 – 4
(LIO)
VD 4.2.4
Inspelen op taalproblemen
(vaktaal/ thuistaal)
VD 4.3.1
Analyseren, ordenen en
concretiseren van leerstof
economie
VD 4.4.1
Keuze voor verschillende
leeractiviteiten in een leersituatie
VD4.4.2
het ontwikkelen van onderzoeksvaardig-heden
VD 4.5.1
achterliggende uitgangspunten en methodieken van de
verschillende werkvormen die
gebruikt worden bij directe
instructiemodel, probleemgestuurd onderwijs, samenwerkend leren, omgevingsonderwijs en simulaties
VD 4.5.2
inzet en het effect van de
verschillende werkvormen in
een leersituatie
VD4.6.1
criteria waarop een vaksectie
de keuze van een nieuwe
methode Economie kan
baseren
VD4.6.2
inzet van adequate bestaande leermiddelen
VD4.6.3
inzet van adequate zelf te
ontwikkelen leermiddelen
VD4.7.1
criteria voor diverse toetsvormen zoals assessments
essaytoetsen, stage/praktijkopdrachten, kennistoetsen,
PTA, formatief en summatief
VD4.7.2
het ontwerpen van verschillende toetsvormen in
relatie tot de onderwijs- en
leerdoelen
VD 4.8.1
Analyseren en bijstellen van
het leerproces van leerling,
klas en docent.
Vakinhoudelijk:
A.1
Arbeid
A.2
Internationale ontwikkelingen.
A.3
Geld en bankwezen
A.4.
Consumptie
A.5
Productie
A.6
Overheid en bestuur
A.7.
Modellen
A.8.2
Economische orde
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4e jaar stadium 5
(Startbekwaam)

Opleidingsprofiel Lerarenopleiding Algemene economie en Bedrijfseconomie

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

2e jaar stadium 2 en 3

3e jaar stadium 3 – 4
(LIO)

4e jaar stadium 5
(Startbekwaam)

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

De student:
De student:
De student:
`` Heeft lesvoorbereiding in
`` Weet om te gaan met (mo`` Hanteert in overleg met
orde (formulier)
gelijke) ordeverstoringen
leerlingen heldere afspra`` Is tijdig in de les
`` Handhaaft consequent de
ken, regels en procedures
`` Heeft zijn spullen klaar
gemaakte afspraken en
en maakt leerlingen in
liggen
regels in de les
toenemende mate verant`` Is duidelijk in wat hij wil
`` Plant, organiseert en voert
woordelijk
doen in les
de onderwijsactiviteiten uit `` Weet op adequate en
`` Houdt zich aan afspraken
conform de lesopzet
flexibele manier om te gaan
`` Kan zijn tijd goed indelen
`` Maakt adequate lesovermet (mogelijke) ordeversto(prioriteit, planning)
gangen tussen lesdelen en
ringen en is hierbij proactief
`` Zorgt voor een goede regie
`` Communiceert met leerlinlesfragmenten
`` Varieert binnen bandbreeden duidelijke regels
gen over inhoud, structuur
`` Houdt zich aan de regels en
te in structuur / regels
en relevantie van onderwijshandelt hierin consequent
afhankelijk van de groep
activiteiten
`` Plant en organiseert
naar leerlingen
`` Heeft overzicht over de
zodanig dat het een effecgroep
tieve bijdrage levert aan
`` Kan anticiperen op (orde)
zelfsturing
`` Verantwoordt de organiverstoringen
`` Kan op langere termijn
satie van zijn onderwijs en
plannen
klassenmanagement
( zowel voor zichzelf als
voor leerlingen)
Prestatie-indicatoren
`` Kan inspelen op verande`` Afstuderen Vak
rende situaties (flexibiliteit)

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

Generieke kennisbasis
`` Directe Instructie
`` Vormgeving van leerprocessen

Relatie kennisbases / kennisaspecten
Generieke kennisbasis
`` Leerlingkenmerken
`` Omgaan met diversiteit
`` Selectie en ontwerp van
leermiddelen

Generieke kennisbasis
`` Visies op leren
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Competentie 5 – Samenwerking met collega’s
Kernwoorden:
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 stadium 1 en 2

2e jaar stadium 2 en 3

3e jaar stadium 3 – 4
(LIO)

4e jaar 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:
De student:
De student:
`` Houdt zich aan team
`` Communiceert effectief met `` Werkt samen en communiafspraken
collega’s
ceert met collega’s en stelt
`` Toont initiatief
`` Levert zijn bijdrage in het
daarbij zo nodig knelpunten
`` Gedraagt zich als werkneteam
aan de orde
mer van de schoolorganisa- `` Is bewust van eigen moge- `` Is proactief in het geven
tie en handelt daarnaar.
lijkheden en grenzen
en benutten van collegiale
`` Is aanwezig bij niet-lesge`` Draagt bij aan school- en
hulp en heeft zicht op zijn
bonden activiteiten
buitenschoolse activiteiten
positie in het team
`` Laat zien dat een docent
`` Werkt volgens de op school
`` Ontwikkelt activiteiten op
een voorbeeldrol heeft.
geldende systemen en
schoolniveau, bereidt ze
`` Stelt zich dienstbaar op
procedures
voor en voert ze uit
`` Is duidelijk over wat hij/zij
`` Verantwoordt zijn bijdrage
wel/niet kan
als teamlid en lid van de
`` Neemt verantwoordelijkonderwijsorganisatie
heid
`` Laat zien contact te kunnen
en willen maken met
collega’s

Generieke kennisbasis
`` Nederlands onderwijsstelsel

Generieke kennisbasis
`` Visies op leren

Relatie kennisbases / kennisaspecten
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Generieke kennisbasis
`` Onderwijsinnovatie en
teamgericht werken
`` Praktijkonderzoek
`` Omgaan met diversiteit
`` Gespreksvoering

Generieke kennisbasis
`` Onderwijsvisie en ethiek
`` Schoolorganisatie, structuur en cultuur
`` Werken in teams

Opleidingsprofiel Lerarenopleiding Algemene economie en Bedrijfseconomie

Competentie 6 – Samenwerking met de omgeving
Kernwoorden:
Het vermogen de relatie met ouders buurt en instellingen te realiseren en te versterken.
De kandidaat functioneert in voldoende mate autonoom zodanig dat:
`` normen en waarden van de school op een adequate wijze presenteert
`` in de contracten 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 wordt versterkt
zodat de relatie met personen en instellingen buiten de school versterkt wordt.
1e jaar stadium 1 en 2

2e jaar stadium 2 en 3

3e jaar stadium 3 – 4
(LIO)

De student:
De student:
De student:
`` Toont belangstelling
`` Toont belangstelling
`` Stelt zich op de hoogte van
voor de achtergrond van
voor de achtergrond van
relevante zaken buiten de
leerlingen
leerlingen
school
`` Toont belangstelling
`` Toont belangstelling
`` Kan normen en waarden
voor de begeleiding van
voor de begeleiding van
van de school op adequate
leerlingen in het algemeen (
leerlingen in het algemeen (
wijze representeren in
mogelijkheden, organisatie
mogelijkheden, organisatie
contacten met externen
`` Adviseert ouders en vere.d.)
e.d.)
zorgers adequaat over de
leerloopbaan v/d leerlingen
`` Geeft adequaat informatie
over de samenwerking van
de school met de omgeving

4e jaar stadium 5
(Startbekwaam)
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

Relatie kennisbases / kennisaspecten
Generieke kennisbasis
`` De school als organisatie;
structuur en cultuur

Generieke kennisbasis
Generieke kennisbasis
Generieke kennisbasis
`` De school als organisatie;
`` Culturen en levensbeschou- `` Werken in teams
structuur en cultuur LWT
wingen
`` Omgaan met diversiteit
jaar 2
`` Culturen en levensbeschou- `` Leerlingbegeleiding in
wingen
school
`` Passend onderwijs voor
iedereen?
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Competentie 7 – Reflectie en ontwikkeling
Kernwoorden:
Het vermogen eigen opvattingen en competenties te onderzoeken en te ontwikkelen.
De kandidaat functioneert in voldoende mate autonoom zodanig dat:
`` kan reflecteren
`` kan communiceren over zijn eigen leerproces
`` methodisch kan werken aan zijn eigen leerproces
`` een eigen beroepshouding ontwikkelt
zodat hij als startbekwame leraar zijn eigen doorgroeit ter hand kan en wil nemen en daartoe over de vereiste middelen en attitudes beschikt
1e jaar stadium 1 en 2

2e jaar stadium 2 en 3

3e jaar stadium 3 – 4
(Lio)

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:

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.

``

``

``

``

``
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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.

``

``

``

``

``

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.

``

``

``

``

``

4e jaar stadium 5
(Startbekwaam)

De student:
`` Werkt planmatig aan
de ontwikkeling van zijn
competenties, maakt dit
inzichtelijk en kan dit verantwoorden
`` Analyseert op een methodische wijze probleemsituaWerkt methodisch aan zijn
ties die in de beroepsprakontwikkeling
tijk en werkt systematisch
Zet adequaat middelen in
aan oplossingen
`` Vraagt systematisch om
als POP, LWP, Portfolio en
Reflectiemethodieken
feedback en gebruikt die
Staat open voor en gebruikt
voor zijn ontwikkeling maar
feedback voor groei
benut ook ongevraagde
Werkt aan de ontwikkeling
feedback
`` Verantwoordt zijn visie
van beroepshouding en
eigen beroepsbeeld
op leren en docentschap
Communiceert adequaat
op basis van theoretische
over resultaten en acties
concepten
`` Maakt voor de ontwikkeling
n.a.v. evaluatie en reflectie
van zijn beroepshouding
en handelingsrepertoire
bewust gebruik van ontwikkelingen op onderwijskundig –en vakgebied
Prestatie-indicatoren
beroepsproduct Onderzoek
Afstuderen Leraar
`` 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
`` Wijze van presenteren is
professioneel (opbouw,
structuur, overdracht, afgestemd op de doelgroep);
`` Gaat op professionele wijze
in op vragen uit het publiek.
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Relatie kennisbases / kennisaspecten
1e jaar stadium 1 en 2

2e jaar stadium 2 en 3

3e jaar stadium 3 – 4
(Lio)

4e jaar stadium 5
(Startbekwaam)

Generieke kennisbasis
Docent competenties en
bekwaamheidseisen
Onderwijsvisie
Professionele ontwikkeling
Professionele verantwoordelijkheid

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

Generieke kennisbasis
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

Onderzoekslijn
`` Projectmatig werken

Onderzoekslijn
`` Onderzoekbare vraagstellingen

Onderzoekslijn
Onderzoekslijn
`` Praktijk- en ontwerpon`` Praktijkonderzoek
`` Interpretatie, conclusie en
derzoek
`` Onderzoeksmethoden
presentatie van resultaten
`` Instrumenten voor dataverzameling en dataverwerking
`` Interpretatie, conclusie en
presentatie van resultaten
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3.

Relatie competentieprofiel – 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 Algemene economie en Bedrijfseconomie

Schematische weergave van het curriculum in leerlijnen

Opleidingsspecifiek

Leerlijnen Lerarenopleiding
Algemene economie en Bedrijfseconomie

Vakinhoudelijke leerlijn AE en BE

ROM

KG

PG

Onderzoek binnen het vak

KG

PG

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

Eindkwalificaties
BoKS

KG

Vakdidactiek

Stage, leren & werken

Lero-breed

4.

PG

Keuzevakken, minoren

SG

Studieloopbaancoaching

SG

Afstudeerprogramma

3*
Kennisbases
Vak &
Vakdidactiek

2 3 4 6 7*

Afstuderen leraar
Competenties 3 en 7

3 7*

PG

KG

Competenties

1 t/m 7

Kennisbasis
generiek

Assessment Startbekwaam
Competenties 1 t/m 7

1 t/m 7*

7*

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

Dekkingsschema kennisbases in curriculum
A Generieke kennisbasis
Groepen* Kennisdomein

Cursussen die deze kennisbasis
toetsen (vakspecifiek)

Generiek Lero vt
Welke cursus welk jaar?

1.1 t/m 1.4 Leren in diverse
contexten

Vakdidactiek 1 vmbo
Vakdidactiek 2 Lesgeven in eco I
Vakdidactiek 3 vmbo-simulatie
Vakdidactiek 4 Lesgeven in eco II
Vakdidactiek 5 Fin. educatie
Vakdidactiek 6 Rekendidactiek
Vakdidactiek 9 Omgevingsonderwijs
mbo-simulatie
Project V&D

``

Vakdidactiek 1 vmbo
Vakdidactiek 2 Lesgeven in eco I
Vakdidactiek 3 vmbo-simulatie
Vakdidactiek 4 Lesgeven in eco II
Vakdidactiek 5 Fin. educatie
Vakdidactiek 6 Rekendidactiek
Vakdidactiek 7 Taxonomie
Vakdidactiek 8 Toetsontwikkeling
Vakdidactiek 9 Omgevingsonderwijs
mbo-simulatie
Project V&D

``

2.1 t/m 2.6 Didactiek en leren

``
``
``
``
``

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

3.1t/m 3.3 Communicatie,
interactie en
groepsdynamica

Logopedie, jaar 2
Drama, jaar 1

VOS j1
Effectief leren & Directie Instructie j2
Samenwerkend leren j3
Zorg en leerlingbegeleiding I / Passend onderwijs I j3
Zorg en leerlingbegeleiding II / passend onderwijs II j4
Stage, leren en werken jaar 1 t/m 4

VOS j1
Stage leren en werken jaar 1 LWT 1.2
Adolescentiepsychologie j2
Onderwijspsychologie j2
Effectief leren & Directie Instructie j2
Stage leren en werken jaar 2, LWT 2.2 en 2.3
Samenwerkend leren j3
Zorg en leerlingbegeleiding I / Passend onderwijs I j3
Zorg en leerlingbegeleiding II / passend onderwijs II j4
Inleiding praktijkonderzoek in de school j3
Praktijkonderzoek in de school j3
Taalgericht lesgeven j3
ICT en didactiek
Stage leren en werken jaar 3
Pedagogisch handelen jaar 4
Passend onderwijs jaar 4
LIO assessment j3
startbekwaamheidsassessment
Stage leren en werken jaar 4
Evt. de minor

``

Zorg en leerlingbegeleiding I j 3 / Passend onderwijs
jaar 3
Groepsdynamica, orde en klassemanagement j3
Zorg en leerlingbegeleiding II / passend onderwijs II j 4
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
Vakdidactiek 4 Lesgeven in eco II
speciale behoeften Vakdidactiek 6 Rekendidactiek

``

Zorg en leerlingbegeleiding I jaar 3/ Passend onderwijs jaar 3

6.1 t/m 6.4 De professionele
Vakdidactiek 3 vmbo-simulatie
docent, waaronder Vakdidactiek 5 Fin. educatie
praktijkonderzoek Vakdidactiek 7 Taxonomie
Vakdidactiek 8 Toetsontwikkeling
Vakdidactiek 9 Omgevingsonderwijs
Project V&D

``

VOS j1
Stage jaar 1, LWT 1+2
Stage jaar 2, LWT 2.1 – 2.3
Onderwijssociologie en diversiteit j2
Inleiding praktijkgericht onderzoek in de school j3
praktijkgericht onderzoek in de school j3
Stage jaar 3 LWT jaar 3
Pedagogisch handelen j4
Stage jaar 4 LWT jaar 4

``

``
``
``

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

7.1 t/m 7.3 Het Nederlands
onderwijssysteem

Vakdidactiek 1 vmbo
Project V&D

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

8.1 t/m 8.4 Pedagogische
kwaliteit

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

9.1 t/m 9.4 Diversiteit in het
onderwijs

Vakdidactiek 5 Fin. educatie
Vakdidactiek 6 Rekendidactiek
Vakdidactiek 7 Taxonomie
Vakdidactiek 8 Toetsontwikkeling
Vakdidactiek 9 Omgevingsonderwijs

``
``
``

VOS j1
Stage jaar 1 LWT 1.1
Stage jaar 2 LWT 2.1
Adolescentiepsychologie j2
Zorg en leerlingbegeleiding I/ Passend onderwijs I j3
Zorg en leerlingbegeleiding II/ passend onderwijs II j4
VOS j1
Adolescentiepsychologie j2
Onderwijspsychologie j2
Stage leren en werken jaar 1 t/m 4
Zorg en leerlingbegeleiding I/ Passend onderwijs I j3
Zorg en leerlingbegeleiding II/ passend onderwijs II j4
Pedagogisch handelen j4
Onderwijssociologie en diversiteit j2
Zorg en leerlingbegeleiding I/ Passend onderwijs I j3
Zorg en leerlingbegeleiding II/ passend onderwijs II j4

*(sub)groepen: gedetailleerde beschrijvingen van het betreffende kennisdomein vastgelegd in de kennisbasis.
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A.1 Arbeid

A.1.1
A.1.2
A.1.3

Studiejaar
beroepsbevolking
arbeidsmarkt
arbeidsvoorwaarden

A.2 Internationale ontwikkelingen

A.2.1

internationale handel

A.2.2
A.2.3
A.2.4

valutamarkt
ontwikkelingseconomie
Europese integratie

A.3.1
A.3.2
A.3.3
A3.4

geldverkeer en
geldbeleid
financiële instellingen
financiële markten
inflatie

A.4.1
A.4.2
A.4.4
A4.5

schaarste en behoeften
consumentengedrag
budgetteren
verzekeren

A.5.1
A.5.2
A.5.3
A.5.4
A.5.5
A5.6

productieproces
productiefactoren
producentengedrag
elementaire bedrijfscalculatie
economische groei
werking markten

A.6 Overheid en bestuur

A.6.1
A.6.2
A.6.3

taken van de overheid
sociale zekerheid
openbare financiën

1
1
1

1

2
1
1

A.9 Leergebied M&M

A.9.1
A.9.2
A.9.3

Kerndoel M&M 42
Kerndoel M&M 45
Kerndoel M&M 46

1
1
1

1

2
1
1

F.1

Boekhoudkundige
cyclus

F.1.1

dubbel boekhouden:
boekingsregels

1 1

6

F.2

Ondernemingsvormen

F.2.1
F.2.2

eenmanszaak / VOF
kosten / uitgaven

1

3
5

F.3.1
F.3.2

kosten / uitgaven
opbrengsten / ontvangsten
voorzieningen
gemengde rekening

A.3 Geld en bankwezen
EC/V/1
EC/K/4

A.4 Consumptie

A.5 Productie

F.3

Permanence

F.3.3
F.3.4
F.4

Inkoop- en verkoopadministratie

F.4.1
F.4.2
F.4.3

F.5

1

1

1

1
1

1 1

5
2
1
1

1

1

3
2
1

1

5

1
1
1 1

1

1
1

1

2

1

1
1

1 1

2

1
1
1

1

1
1

2
1
2

1
1
1

1
1

1 1
1 1

1 1 1 2 2 2 3 4

1
2

1

1 1

1

1 1
1

1 1

1

1 1 1 1

1 1

9

1 1

1

1 1 1 1

1

8

1

1 1 1 1
1 1 1

1

9
4

1 1 1

1 1

6

1 1 1

1

4

1 1 1

1

5

1 1

1 1

1
1

1

1

1

verbijzonderingsmethoden
vormen van productie
budgetteren

F.6.1

aanschaf

F.6.2
F.6.3

afschrijvingen
buitengebruikstelling

F.7.1

computerboekhouden

B.1 Kosten

B.1.1
B.1.2
B.1.3
B.1.4
B.1.5
B.1.6
B.1.7

kosten/offers
kostenindelingen
kostensoorten
kostprijs
resultaatberekeningen
budgetteren
beslissingscalculaties

1
1
1
1
1

B.2 Financiering

B.2.1
B.2.2
B.2.3
B.2.4

1
1

1 1
1 1
1

1
1

1
1
1

1

1

1

1

4

B.2.5
B.2.6
B.2.7

investeringsbegroting
financieringsplan
liquiditeitsbegroting
winst-en-verliesrekening
kengetallen
investeringsselectie
kasstroomoverzicht

1

1
1
1

2
2
2

B.3.1

jaarrekening

1

1

F.7

Duurzame produktiemiddelen

Geautomatiseerde
systemen

B.3 Verslaggeving

F.5.1

1
1

4

F5.2
F5.3
F.6

Industriele boekhouding

boekingen inkoopverkoopfacturen
voorraadwaarderingssystemen
scheiding van ontvangsten en verzendingen

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4
1
1
1
1
1

Totaal hits

Kennisbasis Bedrijfseconomie
Vak en vakdidactiek

Werk VMBO
Werk TVAV
Regie 1 Link
Werk Rekendidactiek
Regie 2 Sim
Regie ADSL
Prod Taxonomie
Prod Omg.onderwijs

Boekhoudkundige cyclus
Wiskunde
Kosten 1A
Kosten 1B
Markten 1
Markten 2
Marketing inleiding
Financiering 1A
Financiering 1B
Economie in Nederland
Economie in de wereld
Permanence
Inleiding privaatrecht
Link theorie inkoop/verkoop
Een wereld apart
Management en organisatie
In de Rotterdamse haven
Arbeid en verzekeringen
Marktonderzoek en strategie
Statistiek en calculatie
Inl. publieksrecht en belastingen
Project V&D
Kosten 2
Voorraad en onderneming
Industriële boekhouding
Budgetten
Financiering 2
Simulatie en praktijkleren MBO
Kennisbasis BE
Bedrijfseconomie anno nu
Landelijke kennistoets
Afstuderen Vak(didactiek)

B Kennisbasis Bedrijseconomie Vak en Vakdidactiek

1

1 1

1
1

1 1
1

1

4
3
2

1 1

1

1

1

1 1

7

1 1

1
1

1
1

1
1

1
1

6
4

1 1

2

1

4
3
3
3
3
2
1

1

6
5
2

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1

1

3
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B4

Management en
organisatie

1

1

B.5 Ondernemingsplan

1

R.1 Algemeen

R.1.1

algemene concepten in
het recht

R.2 Publiekrecht

R.2.1

bestuursrecht

R.3 Privaatrecht

R.3.1
R.3.2

overeenkomsten /
verbintenissenrecht
ondernemingsrecht

R.4.1
R.4.2

belastingen
sociale verzekering

IV1.1

voorraden

IV1.2

inkopen

IV2.1

verkopen

IV2.2

magazijnwerkzaamheden en expeditie

M.1.1
M.1.2
M.1.3

1

M.1.5

definitie van marketing
beleid
ondernemingsstrategie/
marketingstrategie
marktsegmentatie en
doelgroepbepaling
marketing varianten

M2 Marketingmix

M.2.1
M.2.2
M.2.3
M.2.4

product
prijs
promotie
distributie

M.3 Consumentengedrag

M.3.1

koopbeslissingsproces,
aankoopgedrag
invloeden op consumentengedrag
koopgedrag van organisaties (DMU)

R.4 Belastingrecht

IV.1 Goederenstroom
inkoop

IV.2 Goederenstroom
verkoop

M.1 Marketingbeleid

M.1.4

M.3.2
M.3.4

M.4 Marktonderzoek

M.4.1
M.4.2
M.4.3
M.4.4
M.4.5
M.4.6

W.1 Wiskunde

1
1

W1.2
W 2 Statistiek

W2.1
W2.2
W2.3

indexcijfers
tabellen en grafieken
beschrijvende statistiek

W3 Renteberekeningen

W 3.1
W3.1
W3.3
W3.4

enkelvoudige interest
samengestelde interest
renten
annuiteiten

W4 Handelsrekenen

W4.1
W4.2

factuurcalculaties
verzekeringen

VD 1.1

2
1

2

1

2

1

2

1

2

1

1
1

1

2
1

1

2

1
1
1

1

1

1

2

1

1
1
1

1

3
1

1

1

1

1

2

1

1

2

1
1
1
1

1
1
1
1

1

3
2
2
2

1

1

1

3

1

1

2

1

1

2

wat is marktonderzoek?
verzamelen van
gegevens
structurering van het
vraaggesprek
primaire versus secundaire gegevens
eisen aan een steekproef
representativiteit
algemene rekenvaardigheid
vergelijkingen

VD1 Nut en noodzaak
economie onderwijs

W1.1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

2

1

1

2

1

1

1

1
1
1
1
1

1
1
1

1

3
1
1

1
1
1
1

1

3
2
2
2

1
1

1

3
1
1

1 1 1 4

VD 1.2
VD2 2 Economisch denken
en handelen

1 1 2

VD 2.1

1 1

VD 2.2
VD 2.3
VD 2.4
VD3 3 Economie in het
onderwijs
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VD 3.1.1 Ontwikkelingen in het
economieonderwijs
VD 3.1.2
VD 3.2.1 Economie onderwijs in
het buitenland
VD 3.3.1 Economie en de eigen
omgeving

Totaal hits

Kennisbasis Bedrijfseconomie
Vak en vakdidactiek

Werk VMBO
Werk TVAV
Regie 1 Link
Werk Rekendidactiek
Regie 2 Sim
Regie ADSL
Prod Taxonomie
Prod Omg.onderwijs

Boekhoudkundige cyclus
Wiskunde
Kosten 1A
Kosten 1B
Markten 1
Markten 2
Marketing inleiding
Financiering 1A
Financiering 1B
Economie in Nederland
Economie in de wereld
Permanence
Inleiding privaatrecht
Link theorie inkoop/verkoop
Een wereld apart
Management en organisatie
In de Rotterdamse haven
Arbeid en verzekeringen
Marktonderzoek en strategie
Statistiek en calculatie
Inl. publieksrecht en belastingen
Project V&D
Kosten 2
Voorraad en onderneming
Industriële boekhouding
Budgetten
Financiering 2
Simulatie en praktijkleren MBO
Kennisbasis BE
Bedrijfseconomie anno nu
Landelijke kennistoets
Afstuderen Vak(didactiek)

Hogeschool Rotterdam

1

1

1
1 1

2
1 2
1 4
1 1

1

2

1

1 2

1

1
1

1

1 1 1 1 1 1 1 1

8

1
1 2
1
1
1 3
1 1
1
3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Doelen

Omgaan met verschillen tussen leerlingen.
VD 4.2.2
VD 4.2.3
VD 4.2.4
VD 4.3.1 Structureren van de
leerstof
VD 4.4.1 Leeractiviteiten
VD 4.4.2
VD 4.5.1 Werkvormen
VD 4.5.2
VD 4.6.1 Leermiddelen
VD 4.6.2
VD 4.6.3
VD 4.7.1 Toetsen
VD 4.7.2
VD 4.8.1 Evalueren
Totaal hits

Totaal hits

Afbakening VD van de
economische vakken

Werk VMBO
Werk TVAV
Regie 1 Link
Werk Rekendidactiek
Regie 2 Sim
Regie ADSL
Prod Taxonomie
Prod Omg.onderwijs

Kennisbasis Bedrijfseconomie
Vak en vakdidactiek
VD4 4 Onderwijs in
VD 4.0.1
Economie.
VD 4.0.2
VD 4.1.1
VD 4.1.2
VD 4.1.3
VD 4.2.1

Boekhoudkundige cyclus
Wiskunde
Kosten 1A
Kosten 1B
Markten 1
Markten 2
Marketing inleiding
Financiering 1A
Financiering 1B
Economie in Nederland
Economie in de wereld
Permanence
Inleiding privaatrecht
Link theorie inkoop/verkoop
Een wereld apart
Management en organisatie
In de Rotterdamse haven
Arbeid en verzekeringen
Marktonderzoek en strategie
Statistiek en calculatie
Inl. publieksrecht en belastingen
Project V&D
Kosten 2
Voorraad en onderneming
Industriële boekhouding
Budgetten
Financiering 2
Simulatie en praktijkleren MBO
Kennisbasis BE
Bedrijfseconomie anno nu
Landelijke kennistoets
Afstuderen Vak(didactiek)

Opleidingsprofiel Lerarenopleiding Algemene economie en Bedrijfseconomie

1 1

1 1 1

5

1 1

1

3
1
2

1
1

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
1
1
1

3 3

12

2 12

9 18 7 9 3 4 1 1 0 2 1810 2

23101310 9 1133 0

1

1
1

1 1 1 1 1
8 10 8 5 7

1 1
1 1 1
1 1
1 1
1
1 1
1 1
1
1
1 1 1
9 261111

3
3
4
4
1
2
2
1
1
8
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Hogeschool Rotterdam

A.1 Arbeid

A.1.1
A.1.2
A.1.3

beroepsbevolking
arbeidsmarkt
arbeidsvoorwaarden

A.2 Internationale ontwikkelingen

A.2.1

internationale handel

A.2.2
A.2.3
A.2.4

valutamarkt
ontwikkelingseconomie
Europese integratie

A.3.1
A.3.2
A.3.3
A3.4

geldverkeer en
geldbeleid
financiële instellingen
financiële markten
inflatie

A.4.1
A.4.2
A.4.3
A4.4

schaarste en behoeften
consumentengedrag
budgetteren
verzekeren

A.5.1
A.5.2
A.5.3
A.5.4
A.5.5
A5.6

productieproces
productiefactoren
producentengedrag
elementaire bedrijfscalculatie
economische groei
werking markten

A.6.1
A.6.2
A.6.3

taken van de overheid
sociale zekerheid
openbare financiën

A.7

A.7.1
A.7.2
A.7.3

vraagmodellen
aanbod / groeimodellen
kringloop

A.8 Economie en maatschappij

A.8.1
A.8.2

geschiedenis van het
economisch denken
economische orde

A.9.1
A.9.2
A.9.3

Kerndoel M&M 42
Kerndoel M&M 45
Kerndoel M&M 46

A.3 Geld en bankwezen

A.4 Consumptie

A.5 Productie

A.6 Overheid en bestuur

A.9 Leergebied M&M

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 4
1
1
1
1
1
1 1 1
1
1
1

1 1

1

1 1
1
1 1 1

1

1 1

1
1

1
1
1

1
1

1
1 1
1 1

1 1

1

1 1
1

1
1
1
1

1
1
1

1
1
1

1 1

1 1

1

1

1
1

1 1

5
4
2
5

1
1

4
2
3
2

1

1

8
4
1
2

1

4
4
3

1

1

5

1

1
1

1
1
1

1

1
1
1

2
6

1
1
1
1

1

4
4
2

1

1

1
1
1

1 1 1 2 2 2 3 4

1 1

1

1

4

Totaal hits

Kennisbasis Algemene economie
Vak en vakdidactiek

Werk VMBO
Werk TVAV
Regie 1 Link
Werk Rekendidactiek
Regie 2 Sim
Regie ADSL
Prod Taxonomie
Prod Omg.onderwijs

Boekhoudkundige cyclus
Wiskunde
Kosten 1A
Kosten 1B
Markten 1
Markten 2
Marketing inleiding
Financiering 1A
Financiering 1B
Economie in Nederland
Economie in de wereld
Permanence
Inleiding privaatrecht
Link theorie inkoop/verkoop
Een wereld apart
Management en organisatie
In de Rotterdamse haven
Arbeid en verzekeringen
Marktondeerzoek en strategie
Statistiek en calculatie
Inl. publieksrecht en belastingen
Project V&D
Marktwerking
Overheidsfinanciën
Geld, krediet en bankwezen
MEV
Macro economie
Internationale economie
Kennisbasis AE
Economie toen en nu
Landelijke kennistoets
Afstuderen Vak(didactiek)

C Kennisbasis Algemene Economie Vak en Vakdidactiek

1

3
2
3

1

4
1
2

1
1 1
1
1

1

1 1

4

1

1

2

1

3
2
3

1

3

1

2

1

4

F.1

Boekhoudkundige
cyclus

F.1.1

dubbel boekhouden:
boekingsregels

F.2

Ondernemingsvormen

F.2.2

eenmanszaak / VOF

1

F.3

Permanence

F.3.1
F.3.2

kosten / uitgaven
opbrengsten / ontvangsten
voorzieningen

1 1

1

1 1

1

3

1 1

1

3

F.3.3
F.4

Inkoop- en verkoopadministratie

F.4.1
F.4.2

F.5

1

1

1

2
0

F.5.1

aanschaf

F.5.2
F.5.3

afschrijvingen
buitengebruikstelling

F.6.1

computerboekhouden

B.1 Kosten

B.1.1
B.1.2
B.1.3
B.1.4
B.1.5
B.1.7

kosten/offers
kostenindelingen
kostensoorten
kostprijs
resultaatberekeningen
beslissingscalculaties

1
1
1
1
1

B.2 Financiering

B.2.1
B.2.2
B.2.3
B.2.4

1
1

1 1
1 1
1

1

1

2

B.2.5

investeringsbegroting
financieringsplan
liquiditeitsbegroting
winst-en-verliesrekening
kengetallen

1

1

B.3 Verslaggeving

B.3.1

jaarrekening

R.1 Algemeen

R.1.1

algemene concepten in
het recht

F.6
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Duurzame produktiemiddelen

boekingen inkoopverkoopfacturen
voorraadwaarderingssystemen

1

Geautomatiseerde
systemen

1 1

1

1 1

1
1

1

4
3
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1

1

2

1

3
2
2
2
2
1

1

4
3
1

1

2

1

2

R.2 Publiekrecht

R.2.1

bestuursrecht

R.3 Privaatrecht

R.3.1
R.3.2

overeenkomsten /
verbintenissenrecht
ondernemingsrecht

R.4.1
R.4.2

belastingen
sociale verzekering

IV1.1

voorraden

IV1.2

inkopen

IV2.1

verkopen

IV2.2

magazijnwerkzaamheden en expeditie

M.1.1
M.1.2
M.1.3

1

M.1.5

definitie van marketing
beleid
ondernemingsstrategie/
marketingstrategie
marktsegmentatie en
doelgroepbepaling
marketing varianten

M2 Marketingmix

M.2.1
M.2.2
M.2.3
M.2.4

product
prijs
promotie
distributie

M.3 Consumentengedrag

M.3.1

koopbeslissingsproces,
aankoopgedrag
invloeden op consumentengedrag
koopgedrag van organisaties (DMU)

R.4 Belastingrecht

IV.1 Goederenstroom
inkoop

IV.2 Goederenstroom
verkoop

M.1 Marketingbeleid

M.1.4

M.3.2
M.3.4

M.4 Marktonderzoek

M.4.1
M.4.2
M.4.3
M.4.4
M.4.5
M.4.6

W.1 Wiskunde

1

W1.2
W 2 Statistiek

W2.1
W2.2
W2.3

indexcijfers
tabellen en grafieken
beschrijvende statistiek

W3 Renteberekeningen

W 3.1
W3.1
W3.3
W3.4

enkelvoudige interest
samengestelde interest
renten
annuiteiten

W4 Handelsrekenen

W4.1
W4.2

factuurcalculaties
verzekeringen

VD 1.1

1

2

1

2

1

1
1

1

2
1

1

2

1
1
1

1

1

1

2

1

1
1
1

1

3
1

1

1

1

1

2

1

1

1
1
1
1

1
1
1
1

1

3
2
2
2

1

1

1

3

1

1

2

1

1

2

wat is marktonderzoek?
verzamelen van
gegevens
structurering van het
vraaggesprek
primaire versus secundaire gegevens
eisen aan een steekproef
representativiteit
algemene rekenvaardigheid
vergelijkingen

VD1 Nut en noodzaak
economie onderwijs

W1.1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1
1

1

3
1

2

1

1

1

1
1
1
1
1

1
1
1

1

3
1
1

1
1
1
1

1

3
2
2
2

1
1

1

3
1
1

1 1 1 4

VD 1.2
VD2 2 Economisch denken
en handelen

1 1 2

VD 2.1

1 1

VD 2.2
VD 2.3
VD 2.4
VD3 3 Economie in het
onderwijs

VD4 4 Onderwijs in
Economie.

VD 3.1.1 Ontwikkelingen in het
economieonderwijs
VD 3.1.2
VD 3.2.1 Economie onderwijs in
het buitenland
VD 3.3.1 Economie en de eigen
omgeving
VD 4.0.1 Afbakening VD van de
economische vakken
VD 4.0.2
VD 4.1.1 Doelen
VD 4.1.2
VD 4.1.3
VD 4.2.1 Omgaan met verschillen tussen leerlingen.
VD 4.2.2

Totaal hits

Kennisbasis Algemene economie
Vak en vakdidactiek

Werk VMBO
Werk TVAV
Regie 1 Link
Werk Rekendidactiek
Regie 2 Sim
Regie ADSL
Prod Taxonomie
Prod Omg.onderwijs

Boekhoudkundige cyclus
Wiskunde
Kosten 1A
Kosten 1B
Markten 1
Markten 2
Marketing inleiding
Financiering 1A
Financiering 1B
Economie in Nederland
Economie in de wereld
Permanence
Inleiding privaatrecht
Link theorie inkoop/verkoop
Een wereld apart
Management en organisatie
In de Rotterdamse haven
Arbeid en verzekeringen
Marktondeerzoek en strategie
Statistiek en calculatie
Inl. publieksrecht en belastingen
Project V&D
Marktwerking
Overheidsfinanciën
Geld, krediet en bankwezen
MEV
Macro economie
Internationale economie
Kennisbasis AE
Economie toen en nu
Landelijke kennistoets
Afstuderen Vak(didactiek)

Opleidingsprofiel Lerarenopleiding Algemene economie en Bedrijfseconomie

1

1

1
1 1

2
1 2
1 4
1 1

1

2

1

1 2

1

1
1

1

1 1 1 1 1 1 1 1

8

1
1 2
1
1
1 3
1 1
1
3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
1 1

1 1 1

5

1 1

1

3
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Kennisbasis Algemene economie
Vak en vakdidactiek
VD 4.2.3
VD 4.2.4
VD 4.3.1 Structureren van de
leerstof
VD 4.4.1 Leeractiviteiten
VD 4.4.2
VD 4.5.1 Werkvormen
VD 4.5.2
VD 4.6.1 Leermiddelen
VD 4.6.2
VD 4.6.3
VD 4.7.1 Toetsen
VD 4.7.2
VD 4.8.1 Evalueren
Totaal hits

52
3 3
12
6 13
6 20 7 8 3 4 3 0 0 1 1810 2
8 11 9 12 4 4 32 2
0
1
1
1

1
1
1
1
1

1 1 1 1 1
8 10 8 5 7

Totaal hits

Werk VMBO
Werk TVAV
Regie 1 Link
Werk Rekendidactiek
Regie 2 Sim
Regie ADSL
Prod Taxonomie
Prod Omg.onderwijs

Boekhoudkundige cyclus
Wiskunde
Kosten 1A
Kosten 1B
Markten 1
Markten 2
Marketing inleiding
Financiering 1A
Financiering 1B
Economie in Nederland
Economie in de wereld
Permanence
Inleiding privaatrecht
Link theorie inkoop/verkoop
Een wereld apart
Management en organisatie
In de Rotterdamse haven
Arbeid en verzekeringen
Marktondeerzoek en strategie
Statistiek en calculatie
Inl. publieksrecht en belastingen
Project V&D
Marktwerking
Overheidsfinanciën
Geld, krediet en bankwezen
MEV
Macro economie
Internationale economie
Kennisbasis AE
Economie toen en nu
Landelijke kennistoets
Afstuderen Vak(didactiek)

Hogeschool Rotterdam

1
2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
1 1
3
1 1 1 3
1 1
4
1 1
4
1
1
1 1
2
1 1
2
1
1
1
1
1 1 1
8
9 261111

Opleidingsprofiel Lerarenopleiding Algemene economie en Bedrijfseconomie

Toetsdekkingsmatrices bij de eindkwalificaties

PROPEDEUSE
AE en BE

EC

Cursushandleiding

Competentie
niveau

Studiejaar 1 Planning 2015-2016
Competenties

6.

Kennisbasis
(onderdeel
BoKS)

Kennisbasis
(sub)groepen

Toetsvorm

ROM

Observerend

Vakken vakgroep
Boekhoudkundige cyclus
Wiskunde

3

2

3

1

Vak

F1.1
F4.1
W4.1

S

KG

3

4

Vak

W.1.1, W.1.2,
W.2.1

S

KG

KG

Kosten 1A

2

3

AE 4
BE 1

Vak

A.5.1 A.5.2 A.5.4
A5.6
F3.1 F3.2 F3.3
F6.1 F6.2
S
B1.1 t/m B1.5
B2.1
B2.2 B2.4

Kosten 1B

2

3

AE 4
BE 1

Vak

A5.4
F3.1 F3.2 F3.3
F6.1 F6.2
B1.1 T/M b1.6

S

KG

Markten 1

2

3

AE 1
BE 4

Vak

A4.1 A4.2
A5.1 A5.2 A5.3
A5.6
B1.5

S

KG

Markten 2

2

3

AE 1
BE 4

Vak

A4.1 A4.2
A5.1 A5.2 A5.3
A5.6
A6.1

S

KG

Vak

A4.1 A4.2 M1.1
M1.4 M1.5
S/ O
M2.1 t/m M2.4
M3.1 M3.2 M3.4

KG

Vak

F2.2
F3.3
B2.1 B2.2 B2.6
W3.1 W3.2
W3.3 W3.4

S

KG

Vak

F2.2
F3.4
B2.1 T/M B2.5
B2.7

S

KG

S

KG

Marketing inleiding

Financiering 1A

Financiering 1B

2

2

2

3

1

3

AE4
BE2

3

AE 4
BE 2

Economie in Nederland

3

3

AE 1
BE 4

Vak

A1.1 A1.2 A1.3
A2.2
A3.4
A4.1 A4.3 A4.4
A5.2 A5.4 A5.5
A5.6
A6.1 A6.2 A6.3
A7.3
A8.1
A9.1 A9.2 A9.3

Economie in de wereld

2

3

AE 1
BE 4

Vak

A2.1 A2.4
A3.1 A3.2 A3.3
A4.1
A5.4

S

KG

S

KG

Permanence

3

3

1

Vak

F1.1
F2.2
F3.1 F3.2 F3.3
F4.3
F6.1 F6.2 F6.3

Inleiding privaatrecht

2

3

4

Vak

R1.1
R3.1 R3.2

S

KG

Link theorie inkoop/verkoop

4

3

2

Vak

IV1.1 IV1.2
IV2.1 IV2.2

O

KG
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EC

Cursushandleiding
Een wereld apart

Vakdidactiek 1

Vakdidactiek 2

Vakdidactiek 3

Competentie
niveau

PROPEDEUSE
AE en BE

Competenties

Hogeschool Rotterdam

Kennisbasis
(onderdeel
BoKS)

Kennisbasis
(sub)groepen

Toetsvorm

ROM

Observerend
3

2

2

3

3

3

1

1

1

Vak

A2.3
A4.1
A9.3

S

KG

Vakdidactiek

VD1.1
VD3.1.1
VD4.0.1 VD4.1.1 S
VD4.1.2 VD4.1.3
VD4.3.1 VD4.8.1

PG

Vakdidactiek

VD2.3
VD4.0.1 VD4.1.2
VD4.1.3 VD4.2.1
S
VD4.2.2 VD4.2.4
VD4.3.1 VD4.4.1
VD4.8.1

PG

Vakdidactiek

VD4.0.1 VD4.1.3
VD4.2.1 VD4.2.2
S
VD4.3.1 VD4.5.1
VD4.5.2 VD4.8.1

PG

KT

KG

1

3

VOS

2

1, 2,
3, 7

1

Generiek

– 1.4
2.1 – 2.6
6.1 – 6.4
7.1 – 7.3
8.1 – 8.4

Docentvaardigheden ICT

2

n.v.t.

1

Generiek

2.1 t/m 2.6
Vak 4.16

BO of VT

KG

Drama

2

n.v.t.

1

Generiek

3.1 t/m 3.3

BO of VT

KG

Taaltoets (verplicht)

0

n.v.t.

6.1 t/m 6.4

KT

KG

Stage jaar 1

6

1 t/m 7

1

Generiek

n.v.t.

BP

PG

SLC jaar 1

3

7

1

Generiek

n.v.t.

BP-Portfolio

SG

Keuzevakken

4

n.v.t.

Overstijgend

n.v.t.

Diversen

SG

Totaal 60
Eindnorm jaar 1= Bindend Studie Advies (BSA), minimaal 48 EC behalen
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Opleidingsprofiel Lerarenopleiding Algemene economie en Bedrijfseconomie

EC

Cursushandleiding

Competentieniveau

JAAR 2 (HOOFDFASE)
AE en BE

Competenties

Studiejaar 2 Planning 2015-2016

Kennisbasis
(onderdeel
BoKS)

Kennisbasis
(sub)groepen

Toetsvorm

B.4

S/O

KG

ROM-lijn

Begeleid

Management en organisatie

2
3

In de Rotterdamse haven
Arbeid en verzekeringen

2
3

Marktonderzoek en strategie

3

Statistiek en calculatie

4

3

4

Vak

M2.4
Surplus

S/O

KG

3

4

Vak

A.1.3
R4.2

S

KG

Vak

M1.1 T/M M1.5
M2.1 T/M M2.4
M3.1 T/M M3.4
M4.1 T/M M4.6

S/O/P

KG

S

KG

3

3

4

Vak

4

Vak

R2.1
R4.1

S

KG

Vak

A9.1 A9.2 A9.3

O

PG

Vakdidactiek

VD4.0.1 VD4.1.3
VD4.2.3 VD4.3.1 O
VD4.8.1

PG

Vakdidactiek

VD4.0.1 VD4.1.3
VD4.2.1 VD4.3.1
O
VD4.5.1 VD4.5.2
VD4.8.1

PG

PG

2

3

Project Mega

4

3

WIU III

4

3

2

4

M4.6
W2.1 W2.2
W2.3
W3.1 t/m W3.4
W4.1 W4.2

Inleiding publiekrecht en
belastingen

Regie II 360 graden

Vak

3

3

2

2

Regie III ADSL

2

3

2

Vakdidactiek

VD2.3
VD4.0.1 VD4.1.3
VD4.2.1 VD4.3.1 O
VD4.4.1 VD4.5.1
VD4.5.2 VD4.8.1

Onderwijssociologie en diversiteit.

3

n.v.t.

2

Generiek

6.1 t/m 6.4
9.1 t/m 9.4

VT en BO

KG

Logopedie

2

n.v.t.

2

Generiek

3.1 t/m 3.3
6.1 t/m 6.4

AS of BO

KG

Adolescentiepsychologie

2

n.v.t.

2

Generiek

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

KG

Onderwijspsychologie

2

n.v.t.

2

Generiek

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

KG

Effectief leren en directe instructie

2

n.v.t.

2

Generiek

1.1 t/m 1.4,
2.1 t/m 2.6

VT

PG

Arrangeren digitaal leermateriaal

2

n.v.t.

2

Generiek

2.1 t/m 2.6

BO

PG

Stage jaar 2 Deel 1

6

1 t/m 7

2

Generiek

n.v.t.

BP

PG

Stage jaar 2 Deel 2

6

1 t/m 7

2

Generiek

n.v.t.

BP

PG

SLC jaar 2

2

7

2

Generiek

n.v.t.

BP-Portfolio

SG

Keuzevakken

6

Overstijgend

n.v.t.

Diversen

SG

Totaal 60
Eindnorm hoofdfase zie jaar 3
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Hogeschool Rotterdam

EC

Cursushandleiding

Competentie
niveau

JAAR 3 (HOOFDFASE)
Algemene economie

Competenties

Studiejaar 3 Algemene Economie Planning 2015-2016

Kennisbasis
(onderdeel
BoKS)

Kennisbasis
(sub) groepen

Toetsvorm

ROM

Zelfstandig

Marktwerking

5

Overheidsfinanciën

2

Geld, krediet en bankwezen

2

3

3

3

3

3

3

Vak

A4.1 A4.2 A4.4
A5.1 T/M A5.4
A5.6

S/O

KG

Vak

A1.1 A1.2
A2.4
A4.1
A6.1 A6.2 A6.3
A7.1
A8.1 A8.2
M4.6

S

KG

Vak

A1.2
A2.1 A2.2 A2.3
A2.4
A3.1 T/M A3.4

S

KG

S

KG

MEV

2

3

3

Vak

A1.1 A1.2 A1.3
A2.1 A2.2 A2.4
A3.1
A4.2
A5.3 A5.6
A6.3
A7.1

Macro-economie

3

3

3

Vak

A5.5
A7.1 A7.2 A7.3

S

KG

Internationale economie

2

3

3

Vak

A2.1 A2.2 A2.4
A3.3

S

KG

Kennisbasis AE

3

3

3

Vak

HEEL VAK

S

KG

Landelijke kennistoets

1

3

3

Vak

KT

KG

Productie I

4

3

3

Vakdidactiek

VD1.1
VD2.1 VD2.2
VD2.3
VD3.1.1 VD3.1.2
VD3.2.1
VD4.0.1 VD4.0.2
VD4.1.1 VD4.1.2
VD4.1.3 VD4.2.1 O
VD4.2.2 VD4.2.4
VD4.3.1 VD4.4.1
VD4.4.2 VD4.5.1
VD4.5.2 VD4.6.1
VD4.6.2 VD4.6.3
VD4.7.1 VD4.7.2
VD4.8.1

Taalgericht lesgeven

2

n.v.t.

3

Generiek

2.1 t/m 2.6, 6.1

O

PG

S

KG

PG

Passend onderwijs 1

2

n.v.t.

3

Generiek

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

Inl POS

2

n.v.t.

3

Generiek

2.1 t/m 2.6,
6.1 t/m 6.4

KT

KG

Groepsdynamica, orde en klassemanagement

2

n.v.t.

3

Generiek

3.1 t/m 3.3

VT

PG

Generiek

2.1 t/m 2.6,
6.1 t/m 6.4

BO

PG

POiS

4

n.v.t.

3

Act. Did. en Samenwerkend leren

2

3, 4, 7

3

Generiek

1.1 t/m 1.4,
2.1 t/m 2.6

VT

PG

Stage, Leren & werken jr 3, deel 1

5

1 t/m 7

3

Generiek

n.v.t.

BO

PG

Stage, Leren & werken jr 3, deel 2

5

1 t/m 7

3

Generiek

n.v.t.

BP

PG

Stage, Leren & werken jr 3, deel 3

5

1 t/m 7

3

Generiek

n.v.t.

BP

PG

Stage, Leren & werken jr 3, deel 4

5

1 t/m 7

3

Generiek

n.v.t.

AS

PG

Lio-assessment

0

7

3

Generiek

n.v.t.

BP-Portfolio

SG

SLC jaar 3

2

7

3

Overstijgend

n.v.t.

PF

SG

Totaal 60
Eindnorm hoofdfase is Lio Assessment: positieve uitslag geeft toegang tot afstudeerfase
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Opleidingsprofiel Lerarenopleiding Algemene economie en Bedrijfseconomie

EC

Cursushandleiding

Competentieniveau

JAAR 4 (HOOFDFASE)
Algemene economie

Competenties

Studiejaar 4 Algemene Economie Planning 2015-2016

Kennisbasis
(onderdeel
BoKS)

Kennisbasis
(sub)groepen

Toetsvorm

Vak

A8.1 A8.2

S

KG

O

PG

KT/VT

KG

ROM

Zelfstandig

Economie toen en nu

4

3

4

Productie II

2

3

4

Vakdidactiek

VD1.1 VD1.2
VD2.1
VD3.3.1
VD4.0.1
VD4.1.3
VD4.3.1
VD4.4.2
VD4.6.2
VD4.6.3
VD4.8.1

Pedagogisch handelen van een
docent

4

n.v.t.

4

Generiek

2.1 t/m 2.6,
6.1 t/m 6.4,
8.1 t/m 8.4

Passend Onderwijs 2

2

n.v.t.

4

Generiek

3.1 t/m 3.3, 7.1
t/m 7.3, 8.1 t/m BO
8.4, 9.1 t/m 9.4

PG

Stage jaar 4

4

1 t/m7

4

Generiek

n.v.t.

BP

PG

Stage jaar 4

4

1 t/m7

4

Generiek

n.v.t.

BP

PG

n.v.t.

BO

KG

8

3

4

Vak,
Vakdidactiek

Assessment startbekwaam

0

1 t/m 7

4

Generiek

n.v.t.

PF/AS

PG

Minor

30

n.v.t.

Overstijgend

n.v.t.

Diversen

SG

SLC jaar 4

2

7

Generiek

n.v.t.

BP-Portfolio

SG

Afstuderen vak + VD

4

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

EC

Cursushandleiding

Competentieniveau

JAAR 3 (HOOFDFASE)
Bedrijfseconomie

Competenties

Studiejaar 3 Bedrijfseconomie Planning 2015-2016

Kennisbasis
(onderdeel
BoKS)

Kennisbasis
(sub)groepen

Toetsvorm

ROM

Zelfstandig

Kosten 2

3

Voorraad en onderneming

2

Industriële boekhouding

3

3

3

3

4

4

4

Vak

Vak

Vak

A5.1 A5.3 A5.4
F2.1
F3.1 F3.2 F3.3
F5.1 F5.2 F5.3
F6.1 F6.2 F6.3
B1.1 T/M B1.7
B2.1 B2.2 B2.4

S

F1.1
F2.1 F2.2
F3.1 F3.2 F3.3
F3.4
F4.1 F4.2 F4.3

S

F1.1
F3.1 T/M F3.4
F4.1 F4.2 F4.3
F5.1 F5.2
F6.1 F6.2 F6.3

S

KG

KG

KG

Budgetteren

2

3

4

Vak

F3.1 T/M F3.4
F4.1 F4.2 F4.3
F5.1 F5.2 F5.3

S

Financiering 2

4

3

4

Vak

F2.2
B2.1 T/M B2.7
B3.1

S

Simulatie en praktijkleren mbo

2

3

4

Vak

F1.1
F3.1 F3.2 F3.3
F4.1 F4.2 F4.3
F6.1 F6.2 F6.3
F7.1

O

KG

KG

KG

Kennisbasis BE

3

3

4

Vak

Landelijke kennistoets

1

3

4

Overstijgend

n.v.t.

S

KG

KT

Productie 1

4

3

3

Vakdidactiek

VD1.1 VD2.1
O
VD2.2 VD2.3
VD3.1.1 VD3.1.2
VD3.2.1 VD4.0.1
VD4.0.2 VD4.1.1
VD4.1.2 VD4.1.3
VD4.2.1 VD4.2.2
VD4.2.4 VD4.3.1
VD4.4.1 VD4.4.2
VD4.5.1 VD4.5.2
VD4.6.1 VD4.6.2
VD4.6.3 VD4.7.1
VD4.7.2 VD4.8.1

KG

PG

KT

KG

Passend onderwijs I

2

n.v.t.

Generiek

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

Inl POS

2

n.v.t.

Generiek

2.1 t/m 2.6,
6.1 t/m 6.4

KT

KG

Groepsdynamica, orde en klassemanagement

2

n.v.t.

Generiek

3.1 t/m 3.3

VT

PG

Generiek

2.1 t/m 2.6,
6.1 t/m 6.4

BO

PG

POiS

4

n.v.t.

Activerende didactiek en
Samenwerkend leren

2

n.v.t.

Generiek

1.1 t/m 1.4,
2.1 t/m 2.6

VT

PG

Taalgericht les geven

2

n.v.t.

Generiek

2.1 t/m 2.6, 6.1

O

PG

Stage, Leren & werken jr 3, deel 1

5

1t/m7

3

Generiek

n.v.t.

BO

PG

Stage, Leren & werken jr 3, deel 2

5

1t/m7

3

Generiek

n.v.t.

BP

PG

Stage, Leren & werken jr 3, deel 3

5

1t/m7

3

Generiek

n.v.t.

BP

PG

Stage, Leren & werken jr 3, deel 4

5

1t/m7

3

Generiek

n.v.t.

AS

PG

Lio-assessment

0

7

3

Generiek

n.v.t.

BP-Portfolio

SG

SLC jaar 3

2

7

3

Overstijgend

n.v.t.

PF

SG

Totaal 60
Eindnorm hoofdfase is Lio Assessment: positieve uitslag geeft toegang tot afstudeerfase
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Opleidingsprofiel Lerarenopleiding Algemene economie en Bedrijfseconomie

EC

Cursushandleiding

Competentieniveau

JAAR 4 (HOOFDFASE)
Bedrijfseconomie

Competenties

Studiejaar 4 Bedrijfseconomie Planning 2015-2016

Kennisbasis
(onderdeel
BoKS)

Kennisbasis
(sub)groepen

Toetsvorm

ROM

Zelfstandig

Bedrijfseconomie anno nu

4

3

4

Vak

Surplus

S

KG

Productie 2

2

3

4

Vakdidactiek

VD1.1 VD1.2
O
VD2.1
VD3.3.1
VD4.0.1 VD4.1.3
VD4.3.1 VD4.4.2
VD4.6.2 VD4.6.3
VD4.8.1

PG

Pedagogisch handelen van de
docent

4

n.v.t.

4

Generiek

2.1 t/m 2.6, 6.1
t/m 6.4, 8.1 t/m
8.4

KT/VT

KG

Passend onderwijs 2

2

n.v.t.

4

Generiek

3.1 t/m 3.3, 7.1
t/m 7.3, 8.1 t/m
8.4, 9.1 t/m 9.4

BO

PG

Stage jaar 4

4

1t/m7

4

Generiek

n.v.t.

BP

PG

Stage jaar 4

4

1t/m7

4

Generiek

n.v.t.

BP

PG

Afstuderen vak + VD

8

3

4

Vak,
Vakdidactiek

n.v.t.

BO

KG

Assessment startbekwaam

0

1t/m 7

4

Generiek

n.v.t.

PF/AS

PG

Minor

30

n.v.t.

Overstijgend

n.v.t.

Diversen

SG

SLC jaar 4

2

7

4

Generiek

n.v.t

BP-Portfolio

SG

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