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Voorwoord
Voor u ligt het Opleidingsprofiel van de Lerarenopleiding Geschiedenis. Hierin proberen we duidelijk te 
maken wie wij zijn, wat we doen en waar we voor staan. Dit doen we door in hoofdstuk 1 en 2 uit te leggen 
waar we voor staan. Wat is naar ons idee een goede docent Geschiedenis. In hoofdstuk 3 geven we aan op 
welke wijze die visie is vertaald in eindkwalificaties. Hoofdstuk 4 geeft aan hoe we die eindkwalificaties willen 
bereiken, dus hoe richten we ons onderwijs in en, in hoofdstuk 5, hoe toetsen we of die eindkwalificaties 
ook daadwerkelijk worden bereikt. Ten slotte leggen we in hoofdstuk 6 uit hoe we er voor zorgen dat die 
kwaliteit geborgd is en blijft. Daarmee heeft dit document een legitimatie- en informatiefunctie voor ons 
team, onze studenten, de hogeschool en externe betrokkenen.

Juni 2015
Team Lerarenopleiding Geschiedenis
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1. Onderwijsvisie
In dit hoofdstuk beschrijven we vanuit welke visie het onderwijs van de Lerarenopleiding Geschiedenis is 
opgebouwd. Achtereenvolgens gaan we op de volgende zaken in:

 ` De onderwijsvisie van de Hogeschool Rotterdam;
 ` De onderwijsvisie van het Instituut voor Lerarenopleidingen;
 ` De onderwijsvisie van de Lerarenopleiding Geschiedenis

1.1. Onderwijsvisie van Hogeschool Rotterdam
De missie en visie van de HR komen uit het Position paper van de Hogeschool Rotterdam (HR).1 Daarin staat: 

Missie
“Het is onze taak om studenten in een uitstekende uitgangspositie te brengen voor een succesvolle loopbaan. 
Vooral in een tijd waarin economische groei niet meer vanzelfsprekend is en veel professionele functies en 
instituties in onrustig vaarwater verkeren. We doen dit door kwalitatief hoogwaardige opleidingen aan te 
bieden. Iedere student met een diploma van Hogeschool Rotterdam kan trots zijn en mag zich verzekerd 
voelen van een gedegen opleiding. Wij willen de kwalitatief beste hogeschool van de Randstad worden. 
Dat is nodig voor alle studenten die zich bij ons inschrijven en dat is nodig voor de arbeidsmarkt. Nergens 
anders in Nederland is de kloof tussen het opleidingsniveau van de beroepsbevolking en vraag naar 
hoogopgeleiden zo groot als in Rotterdam. De waarde van onze afgestudeerden voor de beroepspraktijk 
is een toetssteen voor de kwaliteit van onze opleidingen. We leiden op tot vakkundige, onderzoekende en 
weerbare professionals. Eigenschappen die voor zowel het huidige als toekomstige werkveld van groot 
belang zijn.”

Visie
“In essentie draait onderwijs om de interactie tussen de studenten en docent. Dat is de kern. In die interactie 
groeit en bloeit kwaliteit, groeit passie voor het vak en vindt over en weer uitdaging plaats. Daarom staan bij 
ons de opleidingen centraal. Zij vormen het hart van de hogeschool en het zijn daarom de docenten teams 
die in de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Vanuit de identiteit van 
de opleiding, definieert het docententeam in dialoog met het werkveld hoe het studenten voorbereidt op 
de beroepspraktijk en op hun rol daarin als professional. De verschillende opleidingen hebben een eigen 
identiteit, maar hanteren allemaal de volgende vijf doelstellingen voor het sturen op kwaliteit: 

 ` hoge waardering door experts;
 ` hoge studenttevredenheid;
 ` hoge medewerkerstevredenheid;
 ` zoveel mogelijk op niveau afgestudeerde studenten;
 ` goede aansluiting op de arbeidsmarkt.”

Deze streefdoelen zijn binnen Hogeschool Rotterdam bekend geworden als de Big 5.
Samengevat: uit de missie en visie van de HR kunnen we voor de opleiding Geschiedenis het volgende 
afleiden:

 ` Kwaliteit staat hoog in het vaandel, waarbij vooral het afnemend veld tevreden moet zijn over 
afgestudeerden.

 ` Er zijn vijf doelstellingen die een nadere uitwerking van die nagestreefde kwaliteit bieden, de 
zogenaamde Big 5. 

Een ander belangrijk uitgangspunt van de HR is het Rotterdamse Onderwijs Model.2 Dit model geeft in 
hoofdlijnen aan welke soorten onderwijs de opleidingen van de HR moeten aanbieden, waardoor een 
herkenbare, uniforme opbouw van het vierjarig curriculum ontstaat. Dit model onderscheidt soorten 
onderwijs: kennisgestuurd, praktijkgestuurd en studentgestuurd. De toepassing van het ROM zorgt ervoor 
dat opleidingen een theoretische fundering, verbinding met de beroepspraktijk en ruimte voor begeleiding 
en aansluiting op individuele leerwensen toepassen. In hoofdstuk 4 beschrijven we het ROM uitvoeriger.

1 Hogeschool Rotterdam (2015)
2 Hogeschool Rotterdam (2010)
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1.2. Onderwijsvisie en missie van het Instituut van Lerarenopleidingen
In onderstaande tekst staat de missie en visie van het Instituut voor Lerarenopleidingen (IvL).
Het IvL is een opleidingsinstituut in en voor de regio Rotterdam. In samenwerking met een steeds groter 
aantal scholen leidt IvL nieuwe generaties leraren op voor het basis-, voortgezet- en beroepsonderwijs. De 
missie van het IvL is een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een hoogwaardige kennismaatschappij, 
die mede door diversiteit en interculturaliteit wordt gekenmerkt. Deze door ons opgeleide leraren (h)
erkennen de diversiteit aan talenten van kinderen, leerlingen en jongeren, en brengen hen doelgericht 
verder in hun ontwikkeling. In een uitdagende leeromgeving leidt het instituut leraren op, die beschikken 
over voldoende vakmanschap én meesterschap, die graag samenwerken in een team en die midden in 
de maatschappij staan.
De richtinggevende begrippen zijn “vakmanschap” en “meesterschap”.3 Met vakmanschap wordt bedoeld 
dat leraren over een vakinhoudelijke basis moeten beschikken van het vak waarin ze lesgeven. Bij deze 
vakkennis behoort ook de vakdidactiek. Voor het onderdeel vakmanschap wordt door de Rotterdamse 
Lerarenopleidingen aangesloten bij de landelijke kennisbases. Bij meesterschap gaat het om de 
interpersoonlijke, pedagogische, didactische en organisatorische competenties van de leraar in relatie tot 
de meer algemene beroepsvereisten. Het gaat dan om de gecombineerde kennis uit het vakmanschap 
(vaak vakdidactiek) en de kennis van pedagogiek en onderwijskunde zoals die is vastgelegd in de landelijke 
generieke kennisbasis voor het pedagogisch-didactisch terrein.
In het opleidingsaanbod zijn er varianten ontwikkeld voor specifieke behoeften of doelgroepen, zoals 
het Opleiden in de School (OidS-traject), en de zij-instroom. Vrijwel alle opleidingen van het IvL worden in 
voltijd - en deeltijd vorm aangeboden. Bovendien is er een kopopleiding en een certificeringsaanbod voor 
het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift aanwezig binnen het IvL.
Het IvL heeft het streven om in de Rotterdamse regio een goede reputatie te verwerven als opleidingsinstituut 
voor leren en onderwijzen. De combinatie van vakmanschap en meesterschap stelt de startbekwame leraar 
in staat de vakkennis op een passende manier te vertalen in het onderwijs in een grootstedelijke context. 
Daarnaast wil het IvL (aspirant)leraren op verschillende ontwikkelingsniveaus goede mogelijkheden bieden 
voor een leven lang leren en de continue groei van hun competenties (post-initieel). Daarbij is het vertrekpunt 
steeds het leerproces van kinderen, leerlingen en jongeren in de concrete onderwijspraktijk. 
Het IvL geeft betekenisvol onderwijs op maat en zoekt continu naar verbondenheid met de studenten 
en het werkveld. Praktijkgericht onderzoek is daarbij een belangrijk instrument. Met een onderzoekende 
houding en het toepassen van onderzoeksvaardigheden kan het werkveld nader bestudeerd en gekend 
worden, waardoor de docent ook een bijdrage kan leveren aan interventies ter verbetering daarvan.

Het Instituut voor Lerarenopleidingen (IvL) maakt deel uit van de HR. Het profiel van de hogeschool is 
uiteraard leidend voor het instituut. De Hogeschool Rotterdam kiest expliciet voor een verbinding met stad 
en regio. Deze keuze heeft de afgelopen jaren nader gestalte gekregen aan de hand van een drietal punten:
1. Keuze voor de regio Rotterdam, met daarbij de inzet om:

a. de opleidingen te richten op de diverse populaties studenten die kenmerkend is voor de stad en de 
regio; 

b. de opleidingen aan te laten sluiten op de vraag van de arbeidsmarkt in de regio;
c. de HR te verbinden met strategische partners en initiatieven met het oog op de verdere ontwikkeling 

van de regio.
2. Keuze voor het Rotterdams Onderwijs Model (ROM), zie paragraaf 1.1
3. Keuze voor een aantal inhoudelijke speerpunten voor onderwijs en onderzoek om daarmee een bijdrage te 

leveren aan innovatie, beroepsontwikkeling en de aanpak van weerbarstige maatschappelijke vraagstukken. 
Daarbij ligt het accent op twee centres of expertise: Sustainable mainport innovation en Maatschappelijke 
innovatie. Het IVL werkt binnen het Centrum of Expertise Maatschappelijk innovatie samen op projecten 
over maatschappelijke innovatie, zoals bijvoorbeeld de Rotterdam Children’s Zone. 

Het uitgangspunt voor al ons handelen is: teach as you preach. Dit is zichtbaar in de vier kernwaarden die 
ons werk binnen het instituut inhoud en richting geven op verschillende niveaus:
1. Studentgericht;
2. Verbonden en betrokken;
3. Innovatief - extern georiënteerd;
4. Resultaat- en doelgericht.

Studenten komen bij ons om een prachtig beroep te leren. Hun persoonlijke en professionele ontwikkeling 
staat voorop. Wij bieden hen hierbij optimale kansen en mogelijkheden. Dit vraagt om maatwerk waarbij 
opleidingstrajecten op studenten worden afgestemd, vooral daar waar leren en werken elkaar kunnen 
versterken (kernwaarde 1: studentgericht). Daarom komen wij met innovatieve oplossingen die zijn 
toegesneden op veranderende eisen aan het beroep van leraar en het voortdurend in ontwikkeling zijnde 
scholenveld. 

3 Instituut voor Lerarenopleidingen (2009)
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Deze actuele ontwikkelingen houden we nauwgezet in de gaten omdat we weten dat zij de basis vormen 
voor de ontwikkeling van actuele en moderne curricula (kernwaarde 2: innovatief - extern georiënteerd). Dat 
stelt bijzondere eisen aan de samenwerking van alle betrokkenen. Immers, leraar worden is een inspirerende 
coproductie van studenten, opleidingsdocenten, ondersteunend personeel, management, en niet te vergeten 
het werkveld (kernwaarde 3: verbonden en betrokken). Om deze bijzondere samenwerking te laten slagen 
bieden we iedereen duidelijk richting zonder te veel inbreuk te doen op de professionele ruimte. Daarbij 
werken we zo dat vooraf wordt bepaald welke concrete opbrengsten en resultaten wenselijk zijn om onze 
doelen te bereiken. Door het zo te organiseren wordt het ook mogelijk op belangrijke momenten alle 
betrokkenen rekenschap te vragen voor hun bijdrage (kernwaarde 4: resultaat en doelgericht).

In een uitdagende en flexibele leeromgeving leidt het instituut leraren op, die beschikken over voldoende 
vakmanschap én meesterschap en die midden in de maatschappij staan. De combinatie van vakmanschap 
en meesterschap stelt de startbekwame leraar in staat de vakkennis op een passende manier te vertalen 
in het onderwijs in een grootstedelijke context. Het IvL geeft onderwijs op maat en zoekt continu naar 
verbondenheid met de studenten en het werkveld. Praktijkgericht onderzoek is daarbij een belangrijk 
instrument.

1.3. Onderwijsvisie Lerarenopleiding Geschiedenis
Voor de Lerarenopleiding Geschiedenis vertaalt die dialoog tussen werkveld en opleiding zich in de wens 
democratisch burgerschap in de samenleving te bevorderen. De essentie van geschiedenis en daarmee van 
geschiedenisonderwijs is de wetenschap dat je niet daadwerkelijk kunt weten hoe het er in het verleden aan 
toe ging, maar dat je je wel een beeld vormt van dat verleden. Een beeld dat is gebaseerd op verschillende 
bronnen. Een beeld dat voor interpretatie vatbaar is en daarmee open staat voor discussie. 
Daarnaast leer je niet alleen dat het beeld van de geschiedenis onderwerp is van discussie, je leert eveneens 
dat in andere tijden andere antwoorden werden gegeven op belangrijke vragen in het leven. Vragen als, hoe 
organiseer je de samenleving of, wat is goed en wat is slecht. Hiermee willen we laten zien dat het huidige 
antwoord dat we op die vragen geven niet per definitie het enige antwoord is en daarmee misschien ook 
niet het enige juiste antwoord. 
Dit leidt naar onze tweede overtuiging, aankomend docenten moeten kunnen inspelen op de veranderingen 
in de samenleving en in hun vak. Dit betekent ook dat ze moeten kunnen omgaan met veranderingen in 
het onderwijs. De komst van volledig gedigitaliseerde methodes en van IPad klassen zijn heel concrete 
voorbeelden van veranderingen in het onderwijs waar onze studenten mee overweg moeten kunnen. Het 
kunnen vormen van leren en lesgeven met ICT en het aansturen en ontwikkelen van ICT-geletterdheid bij 
onze studenten en hun leerlingen, is daarbij van groot belang. 
De maatschappijkritische en vernieuwingsbewuste houding die we willen bevorderen, leert onze studenten 
om een maatschappelijk probleem of een maatschappelijk fenomeen van meerdere kanten te bekijken. 
Een dergelijke houding is belangrijk voor iedere burger in een democratische samenleving. Zo’n houding 
leidt tot een daadwerkelijk maatschappelijk debat, of het nu gaat om de multiculturele samenleving of de 
opbouw van een duurzame economie. Een dergelijke houding kan alleen worden aangeleerd met behulp 
van goede docenten. Dat zijn de toekomstige docenten die wij willen opleiden. 
Dit doen we door enerzijds een curriculum aan te bieden dat breder is dan de kennisbases, met een nadruk 
op enerzijds de multiculturele samenleving middels: 

 ` het aanbieden van regiocursussen zoals de cursussen Midden-Oosten en China, of themacursussen 
zoals Gendergeschiedenis,

 ` de integratie van vak en vakdidactiek én 
 ` de nadruk op historisch redeneren,

en aandacht voor ICT-ontwikkelingen in zowel BV als Vak, bijvoorbeeld in cursussen die ingaan op: 
 ` het aanbieden van digitaal lesmateriaal,
 `  het omgaan met en het vinden van informatie door leerlingen. 

Anderzijds doen we dit ook door veel te investeren in de binding met onze studenten. Die binding zorgt 
voor een veilige leeromgeving waarin studenten zich vrij voelen hun mening te uiten en bereid zijn naar 
de mening van anderen te luisteren. 
Op deze manier leren aankomende leraren te definiëren waar ze zelf voor staan, zonder dit dwingend 
voor te schrijven aan anderen. Uiteindelijk dragen zij deze kritische houding met respect voor een ieders 
normen en waarden en een zorgopdracht voor de samenleving weer over op hun leerlingen. 
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2. Beroepsprofiel Lerarenopleiding Geschiedenis
2.1. Het beroep van de leraar Geschiedenis

De Lerarenopleiding Geschiedenis leidt op tot tweedegraads leraar met een onderwijsbevoegdheid voor 
de onderbouw van havo en vwo en voor alle leerjaren van het (v)mbo.  Als lerarenopleiding van Hogeschool 
Rotterdam bedienen we geografisch gezien een breed gebied dat zich uitstrekt van Zeeland, via West-
Brabant en de Zuid-Hollandse eilanden naar het grootstedelijke Rotterdam en de zuidkant van de Randstad. 
Dit is niet alleen geografisch een divers gebied, maar ook qua culturele achtergrond van onze studenten 
en dat is, gezien de visie die wij hebben op geschiedenisonderwijs en docentschap, een groot pluspunt. De 
diversiteit van onze populatie zorgt ervoor dat verschillende meningen altijd aan bod komen en dat ook 
het respectvol omgaan met die uiteenlopende meningen in alle lessen aanwezig dient te zijn. 
Die diversiteit is niet alleen aanwezig bij de studenten van onze opleiding maar ook in het beroepenveld 
waar ze terecht komen. Een deel van de studenten van de Lerarenopleiding Geschiedenis gaat lesgeven 
in de onderbouw van havo en/of vwo. 
Een ander deel van onze studenten gaat lesgeven in het vmbo. Het vmbo staat voor voorbereidend 
middelbaar beroepsonderwijs. Deze vorm van onderwijs bestaat sinds 1999 en is ontstaan na samenvoeging 
van het voorbereidend beroepsonderwijs (vbo) en het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (mavo). 
Voor de leerlingen in het vmbo die de praktische leerwegen Basis en Kader inslaan, geldt dat zij in de 
eerste twee jaar van hun opleiding vaak niet apart het vak Geschiedenis krijgen, maar een combinatie van 
Geschiedenis, Aardrijkskunde, Economie en Maatschappijleer in het leergebied Mens &Maatschappij. Voor 
deze leerlingen geldt dat jaar 2 dan ook vaak eindonderwijs is. 
Voor leerlingen in de gemengde en theoretische leerweg is dit duidelijk anders. Hier zien we een 
belangrijke trend namelijk een toenemende stijging van het aantal vmbo leerlingen dat geschiedenis 
kiest als eindexamenvak. Dit leidt tot een groei van het geschiedenisonderwijs in het vmbo, wat voor de 
Lerarenopleiding Geschiedenis van belang is. 
Het doel van geschiedenisonderwijs in de onderbouw van havo/vwo en in het vmbo is naar onze mening 
het aanleren van een kritische en inlevende attitude. Vanzelfsprekend moeten leerlingen kennis hebben 
van het verleden maar die kennis moet worden gebruikt om zich te  leren verplaatsen in de wereld van een 
ander en om niet klakkeloos te geloven wat een ieder zegt. Omgaan met bronnen en historische situaties 
vanuit verschillende perspectieven bekijken is hierbij van belang. Het is relevanter om te begrijpen wat de 
verschillende posities van de verschillende groepen in de samenleving waren ten tijde van de Franse revolutie 
en hoe het dan kan komen tot een conflict, dan dat de leerlingen weten dat op 14 juli 1789 de Bastille werd 
bestormd. Juist omdat we beginnen met gebeurtenissen in een (ver) verleden die niet bedreigend zijn of in 
de buurt komen van de eigen leefwereld, leent het vak geschiedenis zich hier uitstekend voor. Naarmate we 
verder vorderen in de tijd, komen heikele(re) kwesties als het slavernijverleden van Nederland en de genocide 
op de joden ten tijde van WO II en het ontstaan van de multiculturele samenleving aan bod. De tegen die 
tijd reeds aangeleerde attitude van inleving en kritische denken moet dan hier zijn vruchten afwerpen. 

2.2. Het werkveld
Slechts een klein gedeelte van onze studenten gaat les geven in het mbo. Omdat in het mbo weinig tot geen 
geschiedenis wordt gegeven betreft het hier meestal afgestudeerden van de Lerarenopleiding Geschiedenis 
die vanuit de bevoegdheid Staatsinrichting les gaan geven in Mens en Maatschappij of Burgerschapskunde. 
Het doel van dit onderwijs is feitelijk niet anders dan het onderwijs in de onderbouw van het vmbo. Daarnaast 
is een voorzichtige ontwikkeling te zien in de opleiding tot onderwijsassistent. Hier wordt geschiedenis 
gegeven aan leerlingen die opgeleid worden tot onderwijsassistent in het basisonderwijs.  Vanzelfsprekend 
is attitudeontwikkeling hier van belang, maar daarnaast dient de leerling hier ook meer kennis te bezitten 
dan de leerling in het voortgezet onderwijs. 
Een leraar is naar onze mening niet alleen bezig met les geven. Ter bevordering van de democratische 
samenleving moet de leraar vanzelfsprekend lesgeven, draagt hij een verantwoordelijkheid voor de 
inhoud van zijn lessen en het curriculum en zorgt hij voor een veilige leeromgeving, maar daarnaast 
draagt hij ook een verantwoordelijkheid voor de totale organisatie van de school waar hij werkt. 
Die verantwoordelijkheid uit zich door ook andere taken dan het leraarschap op te pakken, zoals 
het mentoraat, maar ook door vakoverstijgend te denken, bijvoorbeeld in het geven van het vak 
Mens & Maatschappij (M&M), maar ook door actief de samenwerking te zoeken met andere vakken.  
Landelijke maatschappelijke discussies zoals die over duurzame economische groei en omgaan met 
multiculturaliteit en het bewustzijn dat ingewikkelde problemen niet eenvoudig zijn op te lossen, zijn daarin 
leidende principes.
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2.3. Ontwikkelingen in de beroepspraktijk
Om een leraar op deze manier op te leiden, is kennis van het werkveld noodzakelijk. Deze kennis onderhouden 
wij op verschillende manieren. Ten eerste door regelmatig overleg met onze werkveldcommissie. Deze 
commissie bestaat uit een viertal docenten die tevens als vakcoach bij stages optreden. Een tweede vorm van 
contact vindt plaats in alle gesprekken die onze docenten tijdens stagebezoeken en assessments voeren met de 
studenten en hun vakcoaches. Daar komt bij dat veel van de docenten van de Lerarenopleiding Geschiedenis 
nog niet zo lang geleden (3 tot 5 jaar) zelf werkzaam waren in het VO. Met ingang van mei 2015 is een collega 
aangenomen die naast haar baan aan de HR ook nog verbonden is aan een VO-school in Den Haag. Ten slotte 
willen we vanaf het cursusjaar 2015/2016 gaan werken met een aantal flexibele collega’s die les geven in het 
vo, maar ook een aantal vakken/cursussen bij ons willen geven. De eerste contacten zijn hiervoor gelegd.  
Naast deze contacten met het werkveld, die ons dicht bij de praktijk houden, hebben we daarnaast contacten 
met andere lerarenopleidingen via het landelijk overleg voor Lerarenopleidingen Geschiedenis. Hierin 
komen de coördinatoren van de verschillende opleidingen bijeen om zaken die hen gezamenlijk aan gaan 
te bespreken. Tevens is er ieder jaar zowel een landelijke studiedag rondom een gezamenlijk thema voor 
docenten alsmede een landelijke studiedag voor LIO (leraar in opleiding)-studenten. Daarnaast volgen 
nieuwe docenten bij de opleiding Geschiedenis allemaal een cursus bij het landelijk expertisecentrum M&M 
en het Instituut voor geschiedenisdidactiek. Ook is een van onze docenten betrokken bij de hbo-afdeling 
van de Vereniging voor Geschiedenisleraren Nederland. Deze afdeling organiseerde in maart 2015 een 
conferentie over ’De wereld in het klaslokaal, de toekomst van het vak Geschiedenis’. Een docente is als 
voorzitter van het CVE geschiedenis landelijk actief en een docente is in overleg met het ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid betrokken bij een onderwijsprogramma over het tegengaan van radicalisering. 
Iedere collega heeft zo zijn eigen specialisatie als het gaat om geschiedenis, vanzelfsprekend wordt deze 
kennis bijgehouden door het volgen van conferenties, (bijvoorbeeld bij de ‘Atlantische Commissie’, de VGN 
het ‘Historisch Nieuwsblad’, of via de KNAG) het lezen van literatuur en het laten aanschaffen van literatuur 
in overleg met de mediatheek van het Instituut voor lerarenopleidingen. 
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3. Eindkwalificaties
De eindkwalificaties zijn alle kwalificaties die de tweedegraads leraar op het eind van de opleiding moet 
bezitten. In dit hoofdstuk laten we zien welke kwalificaties dat voor de Lerarenopleiding Geschiedenis zijn.

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

3.2. Competentieprofiel lerarenopleidingen HR
De eindkwalificaties voor de bacheloropleiding Geschiedenis van het IvL bestaan uit:

 ` de zeven competenties op niveau startbekwaam uit de wet BIO en
 ` de vastgestelde kennis (BokS), omvattend:

 ` de generieke kennisbasis Tweedegraads Lerarenopleidingen.4 
Hieraan staat de kennis die voor alle tweedegraadsopleidingen identiek is en generieke inhouden bevat 
voor de pedagogische en algemeen onderwijskundige opleiding van deze docenten.

 ` de vakinhoudelijke en vakdidactische eisen. Diverse inhouden zijn daarbij van belang:
 ` de landelijke kennisbases voor vak inhouden en vakdidactiek;5
 ` de kerndoelen Mens en Maatschappij voor de onderbouw van het VO en de historische uitwerking 

daarvan;
 ` de afspraken uit het Landelijk Vakgroep Overleg Geschiedenis;
 ` onze visie op het vak

De opleiding gebruikt voor de niveauverantwoording een koppeling tussen de competenties en de Dublin 
descriptoren (internationale niveau beschrijvingen van de bachelor).

In de Competentiegids (2006)6 zijn de competenties uitgewerkt in gedragsindicatoren op startbekwaamheids-
niveau en zijn zes ontwikkelingsstadia onderscheiden om dit niveau te bereiken.
Sindsdien zijn er initiatieven geweest om de bruikbaarheid van de gedragsindicatoren voor het onderwijs en 
de beoordeling te vergroten: terugbrengen van het aantal gedragsindicatoren per competentie en vertaling 
van de ontwikkelingsstadia naar jaardoelen. Dit proces heeft geleid tot de formulering van indicatoren op 
vier niveaus (één per studiejaar); indicatoren die dus niet alleen het startbekwaamheidsniveau, maar ook 
de voorliggende niveaus in termen van toetsbaar gedrag weergeven7 (zie bijlage 2). Door hieraan toetsing 
en assessments te relateren borgt de opleiding het beoogde beheersingsniveau per studiejaar). 
De aandacht voor onderzoek is versterkt door de herijking en aanvulling van indicatoren verbonden aan 
competentie 7 (onderzoekend vermogen via reflectie en ontwikkeling) en aan competentie 3 (vermogen de 
eigen vakdidactische aanpak te innoveren). Bij wiskunde zijn twee aanvullingen gemaakt op de generieke 
onderzoekslijn: in jaar 3 wordt een vakdidactisch onderzoek uitgevoerd, en er is wat meer aandacht voor 
technische onderzoeksvaardigheden als kwalitatieve en kwantitatieve dataverzameling en statistiek. We 
starten met het aanleren van de onderzoekscyclus in jaar 1 in het vak beschrijvende statistiek, in onze 
minoren is beduidend meer aandacht voor onderzoeksvaardigheden. 

4 Vereniging Hogescholen (2011)
5 Vereniging Hogescholen (2009)
6 Competentiegids van de startbekwame leraar voor het tweedegraads gebied, 2e herziene versie, IvL, 2006
7 Competentiegids van de startbekwame leraar voor het tweedegraads gebied, 3e herziene versie IvL, 2015
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De Lero-brede profilering richt zich op: 
 ` de grote stad, omdat studenten moeten leren omgaan met de diversiteit in leerlingkenmerken in de 

grootstedelijke context van Rotterdam, en 
 ` ict/digitale didactiek, gezien de belangrijke rol van ict in de samenleving en dus ook in de school. Dit 

is zichtbaar in een aantal gedragsindicatoren bij de competenties 2, 3, 4 en 7 en in kennisaspecten 
van de BoKS. De prestatie-indicatoren voor onderzoek zijn zichtbaar gemaakt bij competentie 7 
(onderzoekend vermogen via reflectie en ontwikkeling) en bij competentie 3 (vermogen de eigen 
vakdidactische aanpak te innoveren). 

Deze competenties zijn voor het IvL nader uitgewerkt en geoperationaliseerd in een apart document,8 
zie ook bijlage 2 het competentieprofiel. In algemene zin is het mogelijk de competenties te zien als een 
uitwerking van het genoemde vakmanschap en meesterschap dat het IvL onderscheidt (zie paragraaf 1.2)

Bachelorniveau
De competenties hebben een herkenbare relatie met de Dublin descriptoren. De descriptoren (toepassing 
van) kennis en inzicht, oordeelsvorming en communicatie zijn zichtbaar in alle competenties. De descriptor 
leervaardigheden is expliciet terug te vinden in competentie 7 (reflectie en ontwikkeling), maar is eveneens 
- door de verbinding met onderzoek en met de ontwikkeling van de eigen competenties - van toepassing 
op het gehele competentieprofiel. Dit is inzichtelijk gemaakt met behulp van een matrix (opgenomen in 
de Competentiegids 2015 en in bijlage 3).

Aansluiting op internationale standaard
Binnen de Europese Unie hebben verschillende werkgroepen zich gebogen over de vraag of het mogelijk is 
gemeenschappelijke competenties voor leraren te benoemen. Aangezien de verschillen tussen de lidstaten 
groot zijn, kiest men ervoor deze competenties op een abstract niveau te beschrijven: 1. work with others, 
2. work with knowledge, technology and information, 3. work with and in society . Dit wil zeggen dat de 
leraar kennis heeft van de onderwijsontwikkelingen en in staat is de lerende te begeleiden, dat de leraar 
over voldoende kennis beschikt en in staat is deze kennis actueel te houden, en dat hij in samenwerking 
met de omgeving ertoe kan bijdragen dat begrip en respect voor anderen toeneemt. Deze drie Europese 
kerncompetenties zijn alle terug te vinden in het Nederlandse competentieprofiel. De Association for Teacher 
Education in Europe (ATEE) geeft in haar aanbevelingen voor het ontwikkelen van kwaliteitsindicatoren 
aan niet alleen te focussen op kennis en vaardigheden, maar om ook persoonlijke kwaliteiten (respect, 
empathie, zorg) en persoonlijke waarden op te nemen . Deze denkwijze is herkenbaar in het Nederlandse 
competentieprofiel en de uitwerking daarvan door de lerarenopleidingen HR.

Validatie
De landelijke en wettelijk verplichte competenties zijn ook duidelijk verwerkt. Deze competenties zijn door de 
wetgever gevalideerd als belangrijk voor het leraarschap. De voorbereidende organisaties (SBL, opgevolgd 
door de Onderwijscoöperatie),9 die deze competenties hebben bedacht, worden geleid door een brede 
reeks afgevaardigden uit het onderwijs. Daarmee blijkt dat deze competenties breed gevalideerd zijn.
De kennisbases zijn opgesteld door vertegenwoordigers van de lerarenopleidingen. In het geval van 
Geschiedenis en de vakspecifieke kennisbases zijn daarbij ook andere tweedegraads opleidingen in het 
land betrokken. Deze kennisbases heeft dan ook een zeer breed draagvlak.

3.3. Competentieprofiel lerarenopleiding Geschiedenis
Alle opleidingen van het IvL werken zichtbaar vanuit de grootstedelijke context, waar de leraar in contact 
komt met leerlingen met zeer uiteenlopende achtergronden in zowel maatschappelijk als talig opzicht. Dit 
betekent dat de opleidingen veel aandacht besteden aan de pedagogische en didactische bekwaamheden 
die in deze context nodig zijn. De door het IvL opgeleide leraren (h)erkennen de diversiteit aan talenten van 
leerlingen, en brengen hen doelgericht verder in hun ontwikkeling. Zij zijn vaardig met onderwijskundige 
toepassingen van ICT. 
De opleidingen sluiten aan bij het Focusbeleid10 van de hogeschool, waarin de Rotterdamse beroepspraktijk 
centraal wordt gezet, studenten een gedegen kennisbasis verwerven en de inhoudelijke en sociale binding 
van studenten met de opleiding als basis wordt gezien voor studiesucces. De lerarenopleidingen leiden op 
tot een tweedegraads leraar die beschikt over voldoende vakmanschap en meesterschap. Een leraar die 
niet alleen veel vakkennis heeft en ideeën over nut en noodzaak van die kennis, maar die door middel van 
een vakdidactische en onderwijskundige grondslag in staat is om die ideeën vorm te geven in zijn les. Om 
dit te bereiken sluiten de lerarenopleidingen van de HR met hun Body of Knowledge & Skills (BoKS) aan 
bij de landelijke kennisbases, zowel generiek (GKB) als vak(didactisch) (KV) en de eigen profileringskeuzes. 

8 Instituut voor Lerarenopleidingen (2006)
9 Onderwijscoörperatie (2014)
10 Focus tienpuntenplan (HR, januari 2013); Focus: de eindpresentatie (HR, juni 2013)
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Studenten worden toegerust voor het opzetten en uitvoeren van praktijkonderzoek ter verbetering van een 
aspect van de eigen didactische praktijk. Studenten leren om te gaan met de diversiteit in leerling kenmerken 
in een grootstedelijke context en beseffen dat leren en onderwijzen een internationaal perspectief kent. 
Bij meesterschap gaat het om competent leraarsgedrag in de beroepspraktijk zoals beschreven in de 
gedragsindicatoren bij de competenties. Voor competent leraarsgedrag is oordeelkundige toepassing van 
deze kennis uiteraard voorwaardelijk. In bijlage 2 vindt u een indicatie van het niveau waarop deze kennis 
wordt behandeld en getoetst in combinatie met de vereiste vaardigheden binnen de opleiding. Dit alles 
uitgewerkt in gedragsindicatoren op jaarniveaus die richtinggevend zijn voor begeleiding en beoordeling. 
Op deze manier wordt duidelijk hoe naar dit vereiste competente leraarsgedrag wordt toegewerkt. Niveau 
4 beschrijft het niveau startbekwaam. De BoKS is hierin opgenomen en verdisconteerd over de leerdoelen 
van de betreffende cursussen in het programma. In bijlage 3 is opgenomen op welke wijze de Dublin 
descriptoren tot uitdrukking komen in de competentieomschrijvingen.

Meer dan de kennisbasis vak en vakdidactiek
De kennisbasis vak en vakdidactiek Geschiedenis en de kennisbasis Generiek zijn in de afgelopen jaren 
(Geschiedenis in 2009 en Generiek in 2011) tot stand gekomen.
De inhoud van de kennisbases en de manier waarop deze is verwerkt in de diverse vakken die worden 
gegeven is, samen met de niveaus waarop omgang met deze kennis wordt verlangd, weergegeven in bijlage 2.  
Zoals in de inleiding al is gezegd bieden we meer kennis aan dan volgens de kennisbasis verplicht is. Het 
extra aanbod is gebaseerd op onze visie op de docent Geschiedenis zoals die in de inleiding en in hoofdstuk 
1 is verwoord. Deze visie brengen we tot uiting in het aanbieden van regiocursussen zoals de cursussen 
Midden-Oosten en China, of cursussen zoals Gendergeschiedenis. In deze vakken wordt veel dieper 
ingegaan op de geschiedenis van een bepaald gebied of de ontwikkeling van man-vrouw verhoudingen dan 
de 49 kenmerkende aspecten die behoren bij de tien tijdvakken verlangen. Wanneer we de kenmerkende 
aspecten die van toepassing zijn op de geschiedenis van het Midden-Oosten als voorbeeld nemen, dan 
zijn er nauwelijks drie te noemen die hier betrekking op hebben, te weten: 1. het ontstaan van de islam in 
tijdvak 3, 2. de expansie van de christelijke wereld in tijdvak 4 en 3. de genocide in tijdvak 9. Het programma 
laat zien dat de opleiding de geschiedenis van het Midden-Oosten vanaf het ontstaan van de islam tot nu 
behandelt. Het achterliggende idee hierbij is dat: 

 ` een groot deel van de leerling populatie in Rotterdam (en de zuidelijke Randstad) zich verbonden acht 
met deze regio. Kennis van de geschiedenis uit deze regio is dus van belang én

 ` studenten die in ander regio’s in het land werken waar multiculturaliteit minder nadrukkelijk aanwezig 
is, een functie hebben in het verduidelijken van standpunten van culturele minderheden; 

Voor de andere hier genoemde cursussen geldt dat hier binnen de tien tijdvakken geen van toepassing 
zijnde kenmerkende aspecten kunnen worden gevonden. 
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4. Inrichting van het onderwijs
4.1. Instroom en opleidingsvarianten

4.1.1. Voltijd en deeltijd
De bacheloropleiding is een voltijdopleiding met een deeltijdvariant. Het examenprogramma van de 
voltijdopleiding is identiek aan de deeltijdopleiding.
De voltijd en deeltijd opleiding kennen een identiek examenprogramma: de leerlijnen, studieonderdelen 
en puntenverdeling zijn gelijk de toetsing ervan ook. Een verschil met de voltijd is dat in deeltijd de tijd voor 
begeleidonderwijs beperkter is. De deeltijdopleiding Geschiedenis (in lijn met de andere opleidingen in 
het Mens en Maatschappijcluster) bieden we in de avond aan. Er zijn zo acht à tien lesuren beschikbaar. 
Toch is het mogelijk hetzelfde onderwijs aan te bieden als in de voltijd:

 ` In de deeltijd bieden we doorgaans de helft van de begeleide uren aan ten opzichte van de voltijd. 
Docenten houden hier in hun cursusvoorbereiding rekening mee, en het tempo ligt in deeltijd hoger.

 ` In de voltijd vindt geen begeleid onderwijs plaats op stagemomenten. Aangezien in deeltijd de 
avonduren benut worden, kunnen stages en begeleid onderwijs hier wel gecombineerd worden.

 ` Er zijn in deeltijd experimenten gaande met “flipping the classroom” en “blended learning”. Door het 
digitaliseren van hoorcolleges, kunnen in deeltijd de lesuren benut worden als werkcolleges met 
aandacht voor de lespraktijk..

In de deeltijd opleiding  studeert eenderde tot de helft van de studenten met veel vrijstellingen. Dit zijn 
studenten die al een HBO- of zelfs een WO-opleiding (soms ook een lerarenopleiding) achter de rug hebben. 
In hun examenprogramma/Osiris staan de vrijstellingen in de vorm van toegekende studiepunten. Hun 
programma bestaat uit het halen van de resterende onderdelen. Dit doen zij door aan te sluiten bij de 
reguliere studentgroepen. Maar op het moment dat daar een onderdeel voorkomt waarvoor een dergelijke 
student vrijstelling heeft, sluit hij aan bij onderdelen uit/voor een andere groep. Zo kan deze categorie 
studenten sneller de opleiding afronden.
Alle deeltijdstudenten krijgen bij de studiekeuzecheck meteen te maken met een intakeprocedure. Op 
basis van bewijsmateriaal en documentatie vult een docent mogelijke vrijstellingen in. Dit beoordeelt de 
Examencommissie en bij een akkoord worden de vrijstelling in Osiris toegekend.

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

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

4.2. Inhoudelijke inrichting van het curriculum
De inrichting van het curriculum van de lerarenopleiding Geschiedenis is gebaseerd op de eindkwalificaties 
en op het Rotterdamse Onderwijsmodel (ROM, zie paragraaf 4.3). 
Het opleidingsmodel van de lerarenopleiding Geschiedenis kent een aantal leerlijnen. In het opleidingsmodel 
beschrijven we de samenhang en inhoud van elke leerlijn, en geven we bij elke leerlijn aan of, en zo ja, hoe 
deze samenhangt met (onderdelen uit) andere leerlijnen.
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De in Hoofdstuk 3 genoemde eindkwalificaties kan een student via  verschillende opleidingsvarianten 
bereiken. Deze varianten en de wijze waarop die passen binnen het idee en systeem van de HR vormen 
de inhoud van dit hoofdstuk. Daarbij passeren achtereenvolgens de volgende onderdelen.

 ` De inrichting van de curricula die bij alle opleidingen van de HR moeten voldoen aan het zogenaamde 
ROM-model.

 ` De verschillende opleidingsvarianten en hun toelatingseisen.
 ` De leerlijnen die te onderscheiden zijn in die verschillende opleidingsvarianten
 ` Aparte aandacht verdient de wijze waarop onderzoek in de opleiding voorkomt.
 ` Ten slotte is er dan nog het honoursprogramma voor de student die nog meer wil.

4.3. Het Rotterdams Onderwijs Model (ROM)
Zoals in de inleiding al naar voren kwam, zijn de curricula van de opleidingen van de HR ingericht volgens 
het Rotterdams Onderwijs Model, het ROM.11 Het ROM is grafisch uitgebeeld in onderstaande figuur.

Volgens het ROM moeten alle opleidingen van de HR het onderwijs in drie soorten aanbieden: kennisgestuurd 
onderwijs (rood), praktijkgestuurd onderwijs (blauw) en studentgestuurd onderwijs (geel en grijs): 

 ` In het kennisgestuurde onderwijs worden verplichte eindkwalificaties aangeboden op het “theoretische 
niveau”. Studenten krijgen hier vooral te maken met onderwijs in begeleide vorm. Centraal staat het 
aanleren van concepten.

 ` In het praktijkgestuurde onderwijs worden eindkwalificaties in de praktijk getraind of geleerd. Dat 
kan een gesimuleerde praktijk zijn (practica, onderzoek, projecten), maar ook de praktijk van het 
beroepenveld buiten de HR. Stages vormen voor de Lerarenopleiding Geschiedenis het grootste deel 
van het praktijkgestuurde onderwijs.

 ` In het studentgestuurde onderwijs krijgen alle studenten individuele begeleiding door 
studieloopbaancoaches (SLC). Daarnaast kunnen ze kiezen uit een hogeschoolbreed aanbod van 
keuzevakken en minoren. 

Gedurende de studiejaren neemt het kennisgestuurde onderwijs af en het studentgestuurde onderwijs 
toe. Op deze wijze stimuleren de opleidingen hun studenten in de loop der jaren tot meer zelfstandigheid.

11 Hogeschool Rotterdam (2010)
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Tabel 1:  Examenprogramma van het IvL in hoofdlijnen, met daarin de leerlijnen, ROM-bijdrage en eindkwali-
ficaties

Exameneenheid, leerlijn Punten ROM Eindkwalificaties

M
aj

or

Vak 78 Kennisgestuurd Vakinhoudelijke eindkwalificaties, competentie 
3 (en 7), vakmanschap

Vakdidactiek 22 Kennis- en 
praktijkgestuurd

Vakinhoudelijke eindkwalificaties, competentie 
3 (en 7), vakmanschap

Onderwijskunde en 
beroepsvorming

37 Kennis- en 
praktijkgestuurd

Generieke eindkwalificaties, competentie 1, 2, 
4, 5 en 6 (en 7), meesterschap

Stage 36 Praktijkgestuurd Alle eindkwalificaties, competenties
Studieloopbaancoaching 9 Studentgestuurd Algemene HBO-kwalificaties, competentie 7
Afstuderen

 ` vak (8)
 ` stage (8)

16 Praktijkgestuurd Alle eindkwalificaties, competenties

Ke
uz

e-
on

de
rw

ijs

Keuze
 ` minor (30)
 ` HR-keuzeonderwijs (12)

42 Studentgestuurd Algemene HBO-kwalificaties, competentie 7

Totaal 240

4.4. Het curriculum. 
Het curriculum van de Lerarenopleiding Geschiedenis bestaat uit vak en vakdidactische vakken Geschiedenis 
en beroepsvoorbereidende vakken. In dit deel zullen we eerst de geschiedenisleerlijnen neerzetten, dan 
de samenhang met de BV-vakken en vervolgens de onderzoekslijn. 

Geschiedenisleerlijnen
Voor het vak en vakdidactische deel is het curriculum op te delen in vier met elkaar verweven leerlijnen: 1. 
een vakinhoudelijk leerlijn die bestaat uit twee componenten; chronologische cursussen en thematische 
cursussen, 2. een vakdidactische leerlijn, 3. een leerlijn historisch redeneren en 4. een leerlijn onderzoek. 
Voor de vakinhoudelijke leerlijn heeft de Lerarenopleiding Geschiedenis er voor gekozen om vast te houden 
aan de internationaal gehanteerde historische tijdvakken indeling, (Prehistorie, Oudheid, Middeleeuwen, 
Vroegmoderne tijd, Moderne tijd) dit in tegenstelling tot de in het voortgezet onderwijs gebruikte ‘Tien 
tijdvakken van de geschiedenis’. De opleiding is van mening dat wat voor een leerling in het voortgezet 
onderwijs een handige kapstok is (de tien tijdvakken), voor een aankomend professional kennis moet zijn 
die is ingebed in een breder kader. Bovendien past de internationaal gehanteerde indeling ook beter 
bij de door de opleiding gebruikte (inter)nationale literatuur. Dit heeft in de lespraktijk tot gevolg dat de 
kennisbasis, zoals die voor het vak Geschiedenis in het hbo is geformuleerd, in deze tijdvakcursussen is 
ingebed. Behorend bij de tijdvakcursussen, die als een chronologische leerlijn kunnen worden gezien, 
kent de opleiding ook verdiepende cursussen. In de verdiepende cursussen wordt één kenmerkend 
aspect van een tijdvak verder uitgewerkt, zo wordt in de themacursus nieuwe geschiedenis behorende 
bij de periode vroegmoderne tijd nader ingegaan op het Ancien Regime en de Franse revolutie.  
Naast de chronologische cursussen en hun bijbehorende themacursussen zitten in het programma ook 
regionale cursussen. Deze cursussen zijn diachroon van opzet, wat inhoudt dat de verbanden tussen de 
verschillende historische tijdvakken nadrukkelijk worden gelegd. Bij het kiezen van de regio’s is de actualiteit 
zo veel mogelijk leidraad. Zo zijn de regiocursussen op dit moment, de VS, het Midden-Oosten, Indonesië 
en de West en China. Vanuit de gedachte, de actuele situatie plaatsen binnen een historisch kader, zijn er 
ook een aantal cursussen in samenwerking met de andere opleidingen binnen M&M opgezet, bijvoorbeeld 
de cursus Een Wereld Apart en de cursus MEGA. 

Binnen een lerarenopleiding is er vanzelfsprekend aandacht voor de vakdidactische component en wordt 
in iedere vakinhoudelijke cursus in meer of mindere mate aandacht besteed aan de wijze waarop het 
lesmateriaal ingezet kan worden in de klas. Daarnaast besteedt men in de lessen vakdidactiek expliciet 
aandacht aan de theorie van de geschiedenisdidactiek en aan de functies van het vak Geschiedenis voor de 
middelbare school. Studenten leren een visie te formuleren op het belang van het vak Geschiedenis en ze 
leren welke middelen/werkvormen ze kunnen inzetten om dit belang te expliciteren in hun les. Bijvoorbeeld 
door te werken vanuit de actualiteit, of door specifiek aan te sluiten bij de belevingswereld van de leerling. 
Bij vakdidactiek leren de studenten lessen en lesmateriaal te ontwikkelen, schoolboeken te beoordelen 
op hun bruikbaarheid, zelfstandig of in samenwerking met anderen veldwerk te organiseren en algemene 
en vak eigen hulpmiddelen te gebruiken in de les. Daarnaast maken zij kennis met de algemene lesstof en 
eindtermen voor relevante schooltypes. De vakdidactische onderwerpen worden aangeboden op basis 
van de opbouw van het hele curriculum van de opleiding. In het eerste jaar staat het opdoen van kennis en 
inzicht over het vak centraal. Wat is goed geschiedenisonderwijs, wat is het nut van geschiedenisonderwijs, 
hoe ziet een basisles er uit, welke fasen komen hierin aan de orde, wat is een goede methode en hoe kun je 
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dat beoordelen. In het tweede en derde jaar staan de cursussen meer in het teken van zelfwerkzaamheid 
in de context van de beroepspraktijk. Uitgaande van de functies van geschiedenisonderwijs, kijken we welke 
werkvormen we hier aan kunnen koppelen. Op welke manieren kun je kennis overbrengen op leerlingen 
en hoe kun je met leerlingen aan de slag met betrekking tot historisch redeneren. In de laatste fase wordt 
aandacht besteed aan de verschillende eindtermen bij vmbo en havo en het ontwerpen van leerlijnen. 
Ook de ICT-vaardigheden van de studenten en de mogelijkheden voor de inzet van ICT en de effecten die 
dit kan hebben op je les komen hier aan bod. In jaar 1 gaat het dan vooral om interactie in de klas, gebruik 
maken van het digitale schoolbord, digitale toetsing en samenwerkingstoepassingen etc. In jaar 2 ligt de 
nadruk op het arrangeren en ontwerpen van digitaal leermateriaal, zoals het ontwerpen van een eigen 
website, het ontwikkelen van een webquest, waarbij de samenhang van digitale lesinhoud en lesgeven met 
ICT centraal staan. Deze cursussen worden aangeboden door de vakgroep BV op basis van de generieke 
kennisbasis. In jaar 3 wordt gekeken naar de effecten van digitaal leermateriaal op de eigen les. Hoe ga je als 
docent om met al het materiaal dat voor handen is en hoe leer je je leerlingen hier goed mee om te gaan.  
Bij de vakdidactische cursussen wordt gebruikt gemaakt van het Vakdidactiekboek Geschiedenis dat in 
samenwerking met alle Lerarenopleidingen in Nederland is samengesteld. 
Specifiek voor geschiedenis is het onderdeel Historisch redeneren. Het bezitten van kennis is niet voldoende 
om processen te duiden, verklaringen te vinden, te oordelen over bronnenmateriaal of te periodiseren. In 
de leerlijn historisch redeneren worden de verschillende historische vaardigheden aangeboden. Van belang 
is dat studenten leren zich een beeld te vormen van de geschiedenis en dat het hier gaat om een beeld en 
niet de werkelijkheid.  Ook Historisch Redeneren is in iedere vakinhoudelijk cursus terug te vinden. In jaar 
1 is er bij een aantal vakken expliciet aandacht voor één van de onderdelen, in jaar 2 is bij alle inhoudelijke 
cursussen expliciet aandacht voor de verschillende onderdelen. Jaar 2 sluit af met een cursus die specifiek 
ingaat op alle aspecten van historisch redeneren. Vanaf jaar 3 wordt historisch redeneren niet meer expliciet 
behandeld omdat studenten zich dan inmiddels moeten realiseren dat geschiedenis alleen kan bestaan met 
behulp van historisch redeneren en dus altijd impliciet aanwezig is. Bijvoorbeeld in de cursus Indonesië en 
de West, waar vanuit Nederlands en vanuit Indonesisch perspectief wordt gekeken nar de (de)kolonisatie 
van Indonesië en naar een ander gevoelig onderwerp, het Nederlandse slavernijverleden in De West.  
Ook voor historisch redeneren wordt gebruik gemaakt van een handboek dat in samenwerking met alle 
Lerarenopleidingen Geschiedenis in Nederland is samengesteld.
Bijlage 4 laat zien hoe de leerlijnen een samenhangend programma vormen. In bijlage 5 ziet u dat het 
curriculum de verschillende kennisbases en de competenties dekt. 

Leerlijn onderwijskunde en beroepsvorming
Naast verband tussen de inhoudelijke en vakdidactische geschiedenis vakken is er vanzelfsprekend 
ook samenhang tussen ‘vakmanschap’ en ‘meesterschap’. Deze verbinding blijkt uit diverse vormen van 
samenwerking tussen de docenten. Zo zijn er BV-docenten die studieloopbaancoach zijn van onze studenten, 
gaat er ook een BV-docent mee op excursie naar Istanbul en werken docenten Vakdidactiek en docenten 
van de Beroepsvoorbereidende vakken op het gebied van ‘effectief lesgeven’ en ‘samenwerkend leren’ ook 
samen. In deze vakken wordt bijvoorbeeld uitgegaan van het zelfde lesmodel en worden de opdrachten 
in de specifieke context van de Geschiedenisles geplaatst. Ook waar het gaat om onderzoek wordt er 
samengewerkt. Studenten van de Lerarenopleiding Geschiedenis worden bij het vak Praktijkonderzoek in 
de school in jaar 3 gestimuleerd om onderzoek te doen naar een vakdidactisch onderwerp of naar een 
onderwerp rondom historisch redeneren in de klas. 
De leerlijnonderwijskunde en beroepsvorming is gericht op de generieke kennisbasis en dus gelijk voor alle 
lerarenopleidingen van het IVL. In de opbouw van de BV-lijn wordt zoveel mogelijk de ontwikkeling van de 
student tot docent centraal gesteld. In jaar 1 maakt de student in de cursus Voorbereid op Stage kennis met 
zichzelf als docent en met de doelgroep. In deze cursus maakt de student zowel praktisch als theoretisch 
kennis met het docentschap en met theorieën over leren en adolescentie. De aangesneden thema’s in 
VOS worden in de cursussen in jaar 2, 3 en 4 verder uitgewerkt. In jaar 2 staat het onder de knie krijgen 
van de algemeen pedagogische en de algemeen didactische vaardigheden centraal. In de pedagogische 
lijn krijgen studenten Adolescentiepsychologie, Onderwijspsychologie en Onderwijssociologie en diversiteit. 
In de cursus Onderwijssociologie en diversiteit maakt de student bovendien kennis met de onderzoek 
leerlijn. In de didactische lijn krijgen studenten de cursus Effectief lesgeven en directe instructie. In jaar 3 
leert de student om te gaan met (verschillen in) de groep. Zij krijgen dan de cursussen Groepsdynamica en 
Taalgericht lesgeven en Passend Onderwijs 1. In de didactische lijn staat de cursus Activerende didactiek en 
samenwerkend leren centraal. 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 die daartoe in jaar 4 verzorgd worden zijn Passend Onderwijs 2 en Pedagogisch 
handelen van een leraar.  
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Ook in deze leerlijn zijn diverse sub domeinen of kennisdomeinen te onderscheiden die elk weer tot 
bepaalde eindkwalificaties leiden:

 ` Het kennisdomein Leren in diverse contexten bevat de eindkwalificaties en studieonderdelen die 
gaan over de contexten waarbinnen het onderwijs plaatsvindt, als leerlingensamenstelling en de 
schoolomgeving.

 ` Het kennisdomein Didactiek en leren betreft studieonderdelen en eindkwalificaties die 
over voorwaarden voor het leren van leerlingen gaan. Te denken valt hier aan instructie, de 
(psychologische) achtergrond van leerlingen. Dit kennisdomein vindt in de vakdidactische leerlijn een 
nadere toepassing.

 ` Het kennisdomein Communicatie, interactie en groepsdynamica betreft studieonderdelen en 
eindkwalificaties die groepsprocessen betreffen. 

 ` Het kennisdomein Ontwikkeling van de adolescent. Dit gaat vooral over psychologie van de 
adolescentie.

 ` het kennisdomein Leerlingen met speciale behoeften. Dit betreft studieonderdelen/eindkwalificaties 
over leerlingen met leer- of gedragsproblemen.

 ` Kennisdomein Het Nederlands onderwijssysteem. Deze spreekt voor zich.
 ` Kennisdomein Pedagogische kwaliteit. Het gaat in deze cursussen om de pedagogische kwalificaties 

van de leraar.
 ` Het kennisdomein Diversiteit in het onderwijs. Deze cursussen en eindkwalificaties betreffende de 

sociale achtergronden van de leerlingen.
 ` Het kennisdomein De professionele docent. Dit betreft studieonderdelen die over het verbeteren van 

de eigen beroepspraktijk gaan, waarbij praktijkonderzoek en reflectie horen.
In bijlage 5 wordt verduidelijkt in welke cursussen welke onderdelen van de GKB worden aangeboden.

Leerlijn Stage
In de leerlijn Stage moeten de hierboven weergegeven theoretische onderdelen ook in de praktijk worden 
aangetoond. Alle genoemde eindkwalificaties komen dus niet alleen “theoretisch”, maar ook “praktisch” 
terug in de opleiding, Deze leerlijn is dan ook duidelijk praktijk gestuurd. 
In het overzicht hierboven (tabel 1) blijkt dat er 36 en 8 punten voor stage zijn gereserveerd in de opleiding. 
De laatste 8 punten horen echter bij het Afstuderen en zullen daar besproken worden. 
Voor de stage is een aantal zaken van belang. Ten eerste zullen de studenten alle kwalificaties in de 
stage moeten aantonen. Voor de praktische stagebeoordelingen heeft het IvL deze kwalificaties voor alle 
opleidingen uitgewerkt in schema’s: zie bijlage 2. Deze tabellen bevatten een operationele uitwerking 
van dezelfde eindkwalificaties zoals eerder toegelicht. In de tabellen is te zien dat daarbij een opbouw 
per studiejaar plaatsvindt. Gedurende de stages in de opleiding dient de student meer en complexere 
kwalificaties toe te passen. 
Ten tweede worden de kwalificaties van de stages in jaar drie en jaar vier afgerond met een assessment. 
In jaar drie noemen we dit het LIO-assessment, in jaar vier het Assessment Startbekwaam. Na het behalen 
van het LIO-assessment geeft de student in jaar vier les met de status van Leraar In Opleiding. Voordat hij 
daaraan begint, toetst de opleiding in hoeverre de student aan het einde van jaar drie, daartoe in staat is. 
Aan het eind van jaar 4 dient de student te kunnen tonen dat hij de eindkwalificaties allemaal op eindniveau 
(niveau 4) in de praktijk kan toepassen. 
Tot 2014 hebben de tweedegraads opleidingen een sterk accent gelegd op het LIO-assessment. De reden 
daarvoor was dat reeds een groot aantal kwalificaties door studenten toegepast kunnen worden. Er zit 
relatief veel stagetijd in jaar drie en veel studenten functioneren in deze stage redelijk zelfstandig. 

Het LIO-assessment verloop als volgt:
 ` In bijeenkomsten Stagebegeleiding wordt de student geholpen bij het opzetten van een portfolio. Dit 

portfolio bevat bewijsmateriaal waarmee de student de (eind)kwalificaties moet aantonen alsmede 
reflecties daarop. In de bijeenkomsten komen ook stagevorderingen aan de orde, vindt reflectie over 
de praktijk en de problemen daarin plaats.

 ` De stagebegeleider bezoekt de student.
 ` De student vraagt het assessment aan.
 ` Een docent van de lerarenopleiding (maar niet van de eigen opleiding) neemt, samen met de docent 

op de school (de vakcoach) het assessment af.
 ` Het assessmentrapport wordt gecontroleerd en gearchiveerd door het Assessmentcentrum. Dit 

is een aparte organieke eenheid van het IvL dat speciaal voor dit doel bestaat en ook apart is 
geaccrediteerd.

 ` Is in alle gevallen aan de eisen voldaan, dan ontvangt de student zijn studiepunten.

In de stage van jaar een en twee liggen de eisen nog niet zo hoog. Ook hier krijgt de student stagebegeleiding 
op de opleiding, moet hij een portfolio maken en wordt hij door de stagebegeleider bezocht. Voor de 
Lerarenopleiding Geschiedenis geldt dat de eerstejaars studenten een ander stagetraject doorlopen dan 
de andere lerarenopleidingen van het IvL. 
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Dit heeft te maken met de grootte van de opleiding en de beperkte hoeveelheid stageplaatsen voor onze 
studenten. Aangezien studenten van de Lerarenopleiding Geschiedenis niet alleen het vak geschiedenis 
mogen geven, maar ook Mens &Maatschappij is een eerstejaars stage die M&M georiënteerd is, ook relevant. 
Daarom lopen studenten via Cross your Borders stage. Deze organisatie geeft op vmbo-scholen projecten 
over onderontwikkeling. Studenten staan in tweetallen twee dagen voor de klas en voeren het project uit. 
Hiervoor krijgen ze eerst een voorlichting en een training. Vervolgens voeren ze drie tweedaagse projecten 
uit. De docenten van de klassen waar het project wordt uitgevoerd, zijn hierbij ook aanwezig maar de 
organisatie ligt in handen van de studenten die het draaiboek van Cross your Borders volgen. Studenten 
worden dus organisatorisch en didactisch ondersteund door Cross your Borders, terwijl de docent van 
de stageschool de pedagogische en interpersoonlijke ondersteuning kan bieden. Hierdoor ontstaat een 
veilige leeromgeving voor de eerstejaars studenten waarin zij kunnen ervaren of het onderwijs echt iets 
voor hen is. De stage wordt, net als de stages bij de overige opleidingen beoordeeld door een advies van 
de vakcoach(es) een portfolio en een eindgesprek met de SLC/Stagebegeleider.
In het portfolio moet de student het resultaat van een aantal leerwerktaken tonen. Dit zijn specifieke 
opdrachten die de student moet doen, gericht op de kwalificaties van jaar een of twee. De stagebegeleider 
beoordeelt na afloop het portfolio en kijkt of de relevante kwalificaties in de praktijk zijn gebracht. Als dat 
zo is, ontvangt de student de daarbij behorende studiepunten.
Stagebegeleiding vindt plaats door een vakcoach op de stageschool en door een stagebegeleider vanuit de 
HR. Stagebegeleider zijn zowel geschiedenisdocenten als BV-docenten. Stagebegeleiding en Studieloopbaan 
coaching wordt in de meeste gevallen door dezelfde docent gedaan. Voor studenten die een OidS- traject 
volgen is dit anders, zij worden in hun stage begeleid door een BOS (begeleider op school) en een vakcoach. 
De SLC-er is een docent van de Lerarenopleiding Geschiedenis. Zo is er een direct contact tussen deze 
studenten en docenten van het team zodat vorderingen goed in de gaten kunnen worden gehouden. De 
stage-eisen en –procedures worden in speciale overlegorganen van het IvL voor deze stages bepaald. Daar 
vindt dus de inrichting van de stages plaats.

Leerlijn onderzoek
Alle leerlijnen komen uiteindelijk samen in het afstudeeronderzoek. Om dit onderzoek te kunnen uitvoeren, 
is er ook een leerlijn onderzoek in het programma opgenomen. Deze leerlijn is vervlochten in zowel 
een aantal BV-onderdelen als in de geschiedenisvakken, zoals ook blijkt uit bijlage 1 competentie 3. Het 
afstuderen aan de Lerarenopleiding Geschiedenis bestaat uit een tweetal onderdelen. Ten eerste het 
Assessment Startbekwaam waarin de student moet aantonen op eindniveau over de zeven competenties 
te beschikken. Dit doet de student door het aanleggen van een casusdossier voor het assessment 
waarbij hij met behulp van drie casussen aantoont op het juiste niveau over de zeven competenties 
te beschikken. Dit dossier vormt het uitgangspunt voor het assessmentgesprek dat de student met 
twee onafhankelijke assessoren voert. In hoofdstuk 4 over Toetsing wordt hier nader op in gegaan.  
Ten tweede schrijft de student een afstudeerwerkstuk (Afstuderen Leraar Geschiedenis) waarin hij aantoont 
voor competentie 3 ook op het gewenste eindniveau (niveau 4) te functioneren. Dit door middel van 
een historisch onderzoek dat gekoppeld wordt aan de eigen visie en de visie van de stageschool op 
geschiedenisonderwijs. Vanuit deze twee invalshoeken moet de student lesmateriaal maken. Hierbij toont 
de student aan dat hij in staat is zijn vak- en vakdidactische kennis bij te houden, in staat is een ontwikkeling 
te zien in beelden van het verleden, in staat is het belang van het vak geschiedenis voor zijn leerlingen 
theoretisch duidelijk te maken en dat alles te koppelen aan de praktijk van het lesgeven. Om dit eindniveau 
te bereiken, heeft de student voorafgaand aan het afstuderen diverse cursussen gehad, zowel in de BV-
lijn als in de vakinhoudelijke lijn waarin de basis van onderzoek doen is gelegd. Zo worden de historische 
onderzoek vaardigheden vanaf jaar 1 opgebouwd, door te beginnen met het schrijven van een essay bij het 
vak Nieuwe Geschiedenis, dit essay is voor gestructureerd in hoofdvraag en deelvragen. In jaar 2 leren de 
studenten bij de cursus Thema Bronnen, deelvragen te maken bij een hoofdvraag en een verslag te schrijven 
dat antwoord geeft op deze hoofdvraag op basis van gegeven bronnen. In jaar 3 bij de scriptiecursus leren 
studenten zelf materiaal zoeken en een hoofdvraag formuleren. 
Bij de beroepsvoorbereidende vakken is ook een dergelijke opbouw te vinden, zo moeten studenten 
bij het vak onderwijssociologie een verslag schrijven en hoofd- en deelvragen formuleren. In het vak 
(inleiding) Praktijkonderzoek in de school, leren studenten de onderzoek cyclus van praktijkonderzoek 
kennen. In de eerste twee jaren ligt het accent op deelvaardigheden als: het selecteren, bestuderen en 
beoordelen van literatuur (cursussen informatievaardigheden) en de resultaten daaruit te beschrijven in 
een literatuurstudie (Onderwijssociologie en Diversiteit). Daarnaast leren studenten bestaand materiaal te 
analyseren, zoals lesmethodes of jeugdliteratuur. In het derde jaar voert de student, in een kleine groep, 
een praktijkonderzoek zelf uit, waarbij zij empirische data verzamelen en deze leren analyseren. Elke groep 
wordt hierbij intensief begeleid.
Uiteindelijk combineert de student deze twee vormen van onderzoek in het afstudeerproduct. Het historisch 
onderzoek vindt plaats in het eerste deel van afstuderen vak, het praktijkonderzoek komt naar voren in het 
onderdeel visie op het vak. Het kennen van de onderzoek cyclus en het kunnen doen van onderzoek heeft 
als einddoel het stimuleren van een onderzoekende houding en het equiperen van studenten met kennis en 
vaardigheden m.b.t. praktijkonderzoek. Dit heeft als doel dat zij in staat zijn om hun eigen onderwijspraktijk 
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te onderzoeken en deze, met een gedegen onderbouwing en verantwoording, te verbeteren. Dit betekent 
niet dat studenten worden opgeleid tot wetenschappelijke onderzoekers, maar tot kritische professionals 
die methodisch een probleemsituatie leren begrijpen, ten dienste van het implementeren van doelgerichte, 
onderbouwde oplossingen. Professionals die daarenboven in staat zijn wetenschappelijk onderzoek op 
waarde te schatten en zowel op het gebied van vakmanschap als meesterschap toe te passen in de praktijk 
van het lesgeven.

Leerlijn keuzevakken en minoren
De leerlijn keuzevakken betreft algemene hbo-kwalificaties voor zover die niet in het verplichte majordeel 
aan de orde komen. De HR wenst uitdrukkelijk dat studenten zich breed oriënteren en met een brede 
waaier van kennis en vaardigheden in aanraking komen, mede om zo het innovatief vermogen en een 
onderzoekende houding te stimuleren. Studenten moeten daarbij over de grenzen van hun vakgebied 
kunnen kijken en daarbuiten onderwijs kunnen volgen. Daarom vormt deze leerlijn een keuzeonderdeel.
Studenten kunnen zowel kleinere cursussen volgen uit een aanbod van alle HR-opleidingen, als grotere 
minoren. Deze leerlijn Keuze valt dan ook samen met het studentgestuurde onderwijs dat het ROM 
voorschrijft.
De kleinere keuzecursussen in deze leerlijn (totaal 12 studiepunten in de opleiding) worden aangeboden 
door alle opleidingen van de gehele HR. Studenten van het IvL hebben zo, net als andere studenten 
de keuze uit een veelkleurig en breed aanbod. Zo is letterlijk een brede oriëntatie van de student op 
talloze onderwerpen mogelijk. De keuzecursussen kunnen bijvoorbeeld kennismaking met talen (Russisch, 
Spaans), ICT (websites ontwerpen), deficiëntie-onderwerpen (spelling) of culturele onderwerpen (filosofie, 
kunstgeschiedenis) omvatten.
Studenten van het IvL moeten dergelijke cursussen afronden, docenten van IvL geven ook keuzecursussen 
aan studenten buiten de eigen opleiding en leveren zo een bijdrage aan het totale HR-aanbod.

De minoren (30 EC) worden meestal door instituten van de HR georganiseerd. Er is in schooljaar 2014-2015 
een aanbod van meer dan honderdtwintig minoren. Ook hier geldt dat het aanbod breed is. Er komen 
minoren voor over ondernemen en bedrijvigheid, kunst en cultuur, ICT, zorg, onderwijs, etc. Studenten 
kunnen in principe geheel vrij uit elke minor van de HR kiezen. Studenten van de Lerarenopleiding 
Geschiedenis, zoals andere studenten van het IvL, kiezen vooral voor minoren die het IvL zelf aanbiedt. 
Dat zijn onder andere minoren zoals Passend onderwijs en leerlingbegeleiding en de minor Sociale vakken. 
Deze laatste minor is opgezet door het cluster Mens en Maatschappij van het IvL. 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 het jaar vier integraal aangeboden. Studenten 
volgen dan alleen de minor. Voor de lerarenopleidingen betekent dit dat vierdejaars studenten gedurende 
een half jaar “elders” in de HR onderwijs volgen.

Leerlijn Studieloopbaancoaching
De leerlijn Studieloopbaancoaching is ook een leerlijn in het examenprogramma van het IvL dat precies 
samenvalt met het ROM-model. Expliciet streeft de HR ernaar studenten te coachen, hun talenten 
te ontwikkelen, studievaardigheden bij te brengen bij, en te laten reflecteren op hun eigen studie. 
Studieloopbaancoaching is daarom een vast onderdeel van het curriculum. Studieloopbaancoaching 
(SLC) richt zich op de begeleiding van studenten, bij de te maken keuzes in studie en loopbaan en bij het 
oplossen van studieproblemen. Elke student heeft een studieloopbaancoach en houdt per studiejaar 
dezelfde coach. De coach kan de student verwijzen naar de decaan bij persoonlijke problemen, zoals 
lichamelijke, psychische problemen of financiële problemen. Voor studenten met een beperking zijn er 
speciale regelingen. Zo kunnen zij, onder bepaalde voorwaarden, bijvoorbeeld uitzondering krijgen op de 
regeling van het Bindend Studieadvies (BSA). Wanneer een student extra begeleiding binnen de studie 
nodig heeft, kan een peercoach worden ingeschakeld.
In alle studiejaren spreekt de studieloopbaancoach minimaal vier maal per studiejaar met een student over 
zijn studievoortgang (één maal per blok van tien weken). Het eerste gesprek tussen de student en de SLC 
is het reeds genoemde startgesprek. Een kort verslag van De SLC-gesprekken wordt in Osiris ingevoerd, 
waarmee de studievoortgang van de student wordt bijgehouden. 
De leerlijn SLC is net als de leerlijn Stage ontwikkeld via gemeenschappelijke afspraken die in speciale, 
IvL-brede, overlegorganen zijn gemaakt. De Lerarenopleiding Geschiedenis legt echter wel een aantal 
accenten. Zo besteden we tijdens SLC in jaar 1 extra aandacht aan studievaardigheid. 

Het honoursprogramma (HP)
Hogeschool Rotterdam wil uitdagend onderwijs voor ambitieuze en talentvolle studenten bieden dat hen 
in staat stelt zich te ontwikkelen tot excellente professionals. Deze excellente professionals realiseren in 
samenwerking met anderen innovatieve oplossingen die van praktische betekenis zijn voor de aanpak 
van maatschappelijke relevante vraagstukken. Het honoursprogramma levert aan deze doelstelling een 
belangrijke bijdrage.
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De afspraken liggen vast in het met Sirius overeengekomen competentieprofiel Innoverend Handelen en 
zijn integraal overgenomen in de afspraken met OCW. Het honoursprogramma daagt studenten uit alle 
vijf honourscompetenties in het profiel ‘Innoverend Handelen’ te verwerven.12 

Dit profiel is opgebouwd uit vijf samenhangende competenties:
1. Vernieuwingsgericht
2. Vraaggericht
3. Samenwerken
4. Interactief leervermogen
5. Kenniscreatie
Studenten verwerven het Honours Degree wanneer zij in een eindassessment, uitgevoerd door daartoe 
opgeleide assessoren, aantonen in voldoende mate over elk van deze competenties te beschikken.
Studenten die belangstelling hebben voor het HP-programma kunnen vanaf jaar 1 al meedoen. In het 
algemeen zien we studenten vanaf jaar 2 participeren. Vanaf semester 6 zijn HP-studenten verplicht actief 
mee te draaien in de HP-community. 
De honourscommissie creëert een leeromgeving die de HP-studenten optimaal in de gelegenheid stelt de 
vijf competenties Innoverend Handelen te verwerven. We doen dat o.a. door:

 ` Meerdere malen voorlichting geven over het HP-programma en studenten uitdagen mee te doen 
hieraan.

 ` Het aanbieden van HP+ keuzecursussen in jaar 1 en 2
 ` Het organiseren van een multidisciplinaire HP-community waarin studenten, docenten, 

kenniscentrum en werkveld elkaar regelmatig ontmoeten en uitdagen. Dit is het meest concreet 
zichtbaar in de georganiseerde masterclass bijeenkomsten.

 ` Het aanbieden van een HP+ minor Talenscout, dat HP studenten uitdaagt de vijf competenties 
innoverend handelen te verwerven.

 ` We organiseren en stimuleren dat HP-studenten kunnen afstuderen in samenwerking met het 
kenniscentrum;

 ` We stimuleren dat studenten (mee) schrijven aan papers of artikelen voor vaktijdschriften of 
symposia;

 ` We stimuleren dat HP studenten en –docenten deelnemen aan symposia of studiereizen.
 ` Alle activiteiten die de student verricht in het HP-programma leveren geen extra studiepunten op, 

maar worden geregistreerd in Osiris met een aparte HP-code. Alleen het succesvol afronden van het 
eindassessment levert een honoursdegree op.

12 Dit profiel is opgebouwd uit vijf samenhangende competenties: Vernieuwingsgericht, Vraaggericht, Samenwerken, Interac-
tief leervermogen, Kenniscreatie
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5. Toetsing
In dit hoofdstuk staat beschreven hoe de Lerarenopleiding Geschiedenis gestalte geeft aan het Toetsbeleid 
Instituut voor Lerarenopleidingen 2013-2017 (IvL maart 2014). Het maakt inzichtelijk op welke wijze er 
getoetst wordt binnen de opleiding. De toetsing van de eindkwalificaties wordt beschreven om duidelijk te 
maken hoe en wanneer de eindkwalificaties (inclusief de Body of Knowledge and Skills/kennisbases) worden 
getoetst. Het behalen van de eindkwalificaties is voorwaardelijk voor de startbekwame leraar geschiedenis.
In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens de beleidskaders, de visie op toetsing, de niveauverantwoording 
door middel van het toetsprogramma, de toetsvormen, de toetsorganisatie en de kwaliteitsborging van 
de toetsing van de opleiding beschreven.

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

5.2. Visie op toetsing
De Lerarenopleiding Geschiedenis leidt tweedegraads leraren op die beschikken over voldoende 
vakmanschap én meesterschap. Vakmanschap en meesterschap wordt getoetst op toepassings- en 
inzichtniveau door middel van kennistoetsen en verslagen waaruit kennis, vaardigheid en inzicht is af 
te leiden. Vakmanschap en meesterschap wordt daarnaast geïntegreerd beoordeeld in realistische 
praktijksituaties in stages en projecten in een opbouwende complexiteit.
Om een toets betekenisvol te laten zijn is het van belang dat de uitwerking van een toets betrekking heeft 
op vragen of problemen die relevant zijn in de eigen beroepscontext.
Toetsing op de Lerarenopleiding geschiedenis heeft twee doelstellingen: beoordelen en begeleiden 
(summatief en formatief toetsen). Ten eerste is toetsing bedoeld om de kwaliteit van de opleiding te 
bewaken: afgestudeerde studenten moeten aan wettelijk vastgestelde startbekwaamheidseisen voldoen 
en de opleiding moet dat garanderen en verantwoorden aan de maatschappij.
In de tweede plaats is toetsing bedoeld om de voortgang van de student in kaart te brengen en te bewaken; 
het is dus ook een ontwikkelingsgericht instrument.
De Lerarenopleiding Geschiedenis maakt gebruik van een methodemix van toetsinstrumenten omdat 
een mix van instrumenten en meetmomenten de meeste garantie biedt voor een betrouwbare en valide 
uitspraak over de competenties en kennis van de student.
Toetsing maakt deel uit van het onderwijsprogramma en wordt net als alle andere onderdelen van het 
onderwijs ingezet ten dienste van het leren van de student. Daarom investeert de opleiding optimaal in 
de kwaliteit van de toetsing en beoordeling.

 ` Aan toetsen worden kwaliteitseisen gesteld als validiteit, betrouwbaarheid, transparantie, 
authenticiteit, betekenisvolheid voor de student en bruikbaarheid. In het IvL is dit in de nota over 
toetsbeleid vastgelegd.

 ` Een andere afspraak is dat er in het IvL toetscommissies actief worden. Deze toetscommissie 
(een per cluster) voeren de gedelegeerde taak van de Examencommissie uit: het bewaken van de 
toetskwaliteit. Dit volgens een vaste procedure.

 ` Dit toetsbeleid vult de opleiding op een aantal punten aan met aanvullend beleid voor didactiek en 
toetsing. Zo wordt iedere toets bekeken door twee of meer docenten alvorens de studenten de toets 
maken. Ook voor de beoordeling geldt dat docenten na het nakijken overleggen over de beoordeling 
van de vragen en eventueel hun beoordeling bijstellen alvorens deze aan de studenten te laten 
weten.

De uitwerking van dit beleid is terug te zien in het toetsprogramma en de toetsvormen.
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5.3. Toetsprogramma en toetsvormen
In het Rotterdams Toetsmodel is een model voor een ‘toetshuis’ ontwikkeld om een samenhangend geheel 
van toetsen in de opleiding te waarborgen. In dit model worden de verschillende toetsaspecten (accent, 
toetsinhoud, toetsvorm) gekoppeld aan de leerlijnen van het Rotterdamse Onderwijs Model (ROM). Een 
invulling van het model voor de opleiding is hieronder schematisch weergegeven. 

Accent op Wat wordt getoetst Toetsvormen

Praktijkgestuurde lijn
Uitvoeren Beroepshandelen en 

verantwoorden daarvan 
in de beroepspraktijk

Beroepsgerichte opdrachten 
Portfolio assessment
Criteriumgericht interview

Laten zien hoe en 
waarom

BoKS* +
Expliciteren keuzes +
Beroepshandelen in 
gesimuleerde situaties

Beroepsgerichte opdrachten

Kennisgestuurde lijn
Laten zien Beroepshandeling

en Vaardigheden
Vaardigheidstoets in beroeps-
praktijk of opleiding

Weten hoe en waarom 
(inzicht en vaardigheden)

BoK† + verantwoorden 
keuzes o.b.v. casuïstiek

Opdracht
Toets met opgaven

Kennen BoKS Schriftelijke kennistoets
(MC-toets, open vragen) 

Studentgestuurde lijn
Keuze student (1t/m 5) Afhankelijk van keuze Bovengenoemde toetsvormen
Reflecteren Betekenis geven aan 

leerervaringen
Besef van eigen be-
kwaamheid

Self assessment
POP

Tabel 2.  Toetsvormen in relatie tot ROM leerlijnen (Bron: IvL Toetsbeleid 2013-2017) 
* BoKS staat voor Body of Knowledge and Skills (kennisbases aangevuld met benodigde vaardighe-

den uit de vakgebieden
†  BoK staat voor Body of Knowledge, vergelijkbaar met de kennisbases

Het gevolg van genoemd beleid is dat een grote diversiteit aan toetsvormen in de opleiding voorkomt. 
Daardoor wordt niet alleen de bedoelde kwaliteit bereikt, maar passen we ook principes als teach as you 
preach in de praktijk toe. Immers, ook de afgestudeerde student moet deze toetsvormen kunnen hanteren 
en daarin dezelfde kwaliteit bereiken. De verschillende toetsvormen zijn het best te beschrijven per leerlijn.

Toetsvormen vakinhoudelijke, vakdidactische leerlijn, historisch redeneren/leerlijn Onderwijskunde 
en beroepsvorming
In deze leerlijnen komt vooral kennisgestuurd en deels praktijkgestuurd onderwijs voor. Daardoor zijn 
toetsvormen hierop gericht. In de verschillende cursussen komen daardoor eerste kennistoetsen voor, in 
de vorm van schriftelijke toetsen. Binnen deze toetsvormen zijn daarbij nog varianten van de schriftelijke 
toets te vinden: met open vragen, multiple-choice, take-home-tentamen, openboektentamen. Elk van deze 
toetsvormen toetst of de student betreffende kwalificaties “theoretisch” beheerst. Schriftelijke toetsen zijn 
daar het best toe in staat.
De praktijk gestuurde cursussen in deze leerlijnen toetsen meer praktische vaardigheden van studenten. 
Studenten moeten de eindkwalificaties in de praktijk toepassen of praktisch uitvoeren. In deze leerlijnen zijn 
dat vaardigheden als lessen en lesmateriaal maken en uitvoeren, onderwijskundige of didactische theorie 
praktisch vertalen, presentatie- en debatvaardigheden, schrijfvaardigheden, onderzoek vaardigheden, 
ICT-vaardigheden voor het onderwijs. Dergelijke vaardigheden toetsen we doorgaans met (schriftelijke) 
opdrachten of presentaties. De toetsvormen behorend bij de leerlijn Stage zijn in hoofdstuk 3 besproken. 

Toetsvormen leerlijn Keuze
De toetsvormen in deze leerlijn zijn zeer afhankelijk van het specifieke onderdeel dat de student kiest. De 
variëteit is vooral groot binnen de HR-keuzeonderdelen. Elke cursus kent hier wel zijn eigen toetsvorm. In 
de minoren moet in ieder geval een praktijkonderzoek worden gedaan.

Toetsvormen leerlijn SLC
De “toetsing” van SLC vormt de deelnamen aan de vier gesprekken per jaar alsmede het volgen van de 
bijeenkomsten. We proberen in SLC de reflectie op de professionele en persoonlijke ontwikkeling te 
bewaken. Het is aan de studieloopbaancoach om daar uiteindelijk een oordeel over te formuleren en 
daarop feedback te geven in Osiris.
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5.4. Toets procedure en kwaliteitsborging
De kwaliteitsbewaking van de toetsen in de opleiding, loopt in lijn met het beleid van het IvL. Er zijn twee 
verschillende procedures: kwaliteitsbewaking van de assessments (stage jaar drie en vier) en de overige 
toetsen.

Assessmentcentrum
Het Assessmentcentrum is een aparte afdeling van het IvL die geheel als taak heeft de assessments (LIO-
bekwaam en Startbekwaam) op hun kwaliteit te bewaken. Dit doet het onafhankelijk van de opleidingen. 
Beoordelingen van studenten in hun stages, volgen zo algemene standaarden. Het assessmentcentrum 
kijkt of de beoordeling van een student altijd gebaseerd is op de competenties, zoals die te zien zijn in 
bijlage 1. Zo kan het centrum kijken of studenten in assessments de eindkwalificaties van de opleiding 
hebben aangetoond. Het Assessmentcentrum is apart geaccrediteerd opdat deze kwaliteitsbewaking aan 
de eisen voldoet.
Wanneer het assessment heeft plaatsgevonden, moeten de beoordelaars een rapportageformulier invullen. 
Daarin geven zij uitvoerig verslag bij de vraag of de competenties op (LIO- of startbekwaamniveau) zijn 
gehaald, verwijzend naar het bewijsmateriaal in dossiers van studenten. Dit rapport is volgens een vast 
format van het Assessmentcentrum. Het dient vervolgens bij dit centrum te worden ingeleverd, waarbij het 
kijkt of het juist is ingevuld en of aan de gewenste competenties is voldaan. Daarna kunnen de studiepunten 
worden uitgekeerd.

Toetscommissie
Formeel heeft de Examencommissie de bevoegdheid de kwaliteit van alle toetsen te bewaken. In het IvL 
is dit gedelegeerd naar drie, voor elk cluster een, Toetscommissies. Elk cluster heeft zijn eigen commissie, 
waarin ook telkens één lid van de Examencommissie zitting heeft. In de Toetscommissie van het cluster 
Mens en Maatschappij zit ook een docent van de Lerarenopleiding Geschiedenis.
Binnen het IvL is afgesproken dat elke toets een toetsmatrijs en een antwoordmodel heeft (in PDCA-termen: 
Plan). Deze worden door de docenten gemaakt (Do) en zijn gebaseerd op de leerdoelen zoals die in de 
cursushandleidingen geformuleerd staan. De toets en de beoordeling volgen in de toets weken.
De Toetscommissie beoordeelt deze gang van zaken. Zij kijkt of de toetsmatrijs en het beoordelingsmodel 
passen bij de leerdoelen van de cursus, en daarmee bij de eindkwalificaties. Ook taalgebruik, instructie, 
omvang, helderheid worden bekeken. Dit doet de commissie door betreffend materiaal te bestuderen en 
bekritiseren met behulp van een standaard checklist (Check). De beoordeling van de toets wordt met de 
docent doorgenomen, en kan aanleiding zijn de toets bij te stellen (Act). Zo is er een voortdurende cyclische 
bewaking van de toetskwaliteit van de opleidingen.
Aangezien een docent van de opleiding lid is van de Toetsommissie, is de procedure materieel onderdeel 
van het vakgroep overleg. 

5.5. Kennisbasistoets
Het project 10 voor de leraar houdt in dat er ten eerste een landelijke kennisbasis voor de vakkennis van 
Lerarenopleidingen Geschiedenis is en ten tweede dat deze kennisbasis landelijke getoetst wordt met 
een multiple-choice-toets. Het idee achter het project is dat er zo een grondige kwaliteitsbewaking van de 
kennis van leraren ontstaat.
De negen Lerarenopleidingen Geschiedenis in Nederland hebben gezamenlijk de kennisbasis vastgelegd. 
De toets die hieruit voortkomt wordt eveneens gemaakt door docenten van de verschillende opleidingen.
De landelijke kennistoetsen Geschiedenis worden al een paar jaar gehouden. Tot nu toe liggen de scores 
van Rotterdam rond het gemiddelde.

5.6. Afstuderen bachelor VT en DT
In de afstudeerfase (vierde studiejaar) van de opleiding worden de opleidingscompetenties ontwikkeld en 
beoordeeld op het niveau van een startbekwaam leraar VO/BVE. Het afstuderen bestaat uit:

 ` Afstuderen Leraar (praktijkgericht onderzoek), 6 EC afstuderen plus 2 EC vakdidactiek;13

 ` de beoordeling van alle competenties in het Assessment Startbekwaam,14 8 EC.

13 Zie de cursushandleidingen Afstuderen Leraar Aardrijkskunde, Algemene economie, Bedrijfseconomie, Geschiedenis en 
Maatschappijleer 2014-2015

14 Assessment startbekwaam; brochure voor de student, 2014-2015, jaar 4 voltijd/deeltijd/OidS
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Component afstuderen EC HR-Competenties
Afstuderen vak
Vakdidactiek (Leraar Geschiedenis)

6
2

3, 7
3, 7

Stage met Assessment startbekwaam 8 1-7

Afstudeerprogramma
Gezien het belang, de complexiteit en de omvang van de afzonderlijke onderdelen heeft IvL ervoor 
gekozen verschillende componenten afstuderen te beoordelen. Hierover is ook al kort gesproken bij het 
onderdeel onderzoek. Dit betekent dat alle componenten afzonderlijk met minimaal een 5,5 (voldoende) 
moeten worden afgerond. Daarbij is er geen mogelijkheid tot compensatie. Bij de onderdelen A maakt 
de student een eindopdracht en bij onderdeel B is  de beoordeling van het assessmentdossier middels 
een gesprek met 2 onafhankelijke examinatoren het uitgangspunt van de beoordeling. De vaststelling van 
de afstudeeronderwerpen wordt bepaald door de belangstelling en professionele behoefte of interesse 
van de student voor een bepaalde profilering en/of specialisatie. Daarnaast vindt de beoordeling altijd 
plaats door minimaal twee docenten/assessoren aan de hand van door de opleiding vastgestelde 
beoordelingsformulieren met beoordelingscriteria.

Afstuderen Leraar
Het doel van deze afstudeeropdracht is het tonen van startbekwaamheid ten aanzien van de competenties 
3 en 7. Het onderzoek vindt gefaseerd plaats. 
1. Oriënterende fase: voorlichting met aandacht voor de beoordelingscriteria, verkenning van de 

onderzoeksvraag.
2. Afstudeervoorstel: keuze onderwerp, formuleren vraagstelling met deelvragen. Het onderwerp 

wordt in het docententeam besproken. Het moet een duidelijke relatie hebben met het vakgebied 
en/of vakdidactiek en betrekking hebben op een vraag uit de beroepspraktijk (stageschool of andere 
praktijkinstelling), leidend tot een beroepsproduct dat innoverend is en een toegepast karakter heeft 
in de beroepspraktijk. Na goedkeuring van het onderwerp wordt het afstudeervoorstel geschreven, in 
overleg met de afstudeerbegeleider en opdrachtgever/vakcoach. Het definitieve voorstel wordt aan 
beide begeleiders ter accordering voorgelegd.

3. Onderzoeksplan met een plan van aanpak en een planning. Daarvoor wordt een literatuuronderzoek 
gedaan. De afstudeerbegeleider en een tweede, onafhankelijke beoordelaar (vakdocent) beoordelen 
het onderzoeksplan met een go of no go.

4. Uitvoering en verslaglegging van onderzoek en beroepsproduct. Het beroepsproduct wordt uitgeprobeerd, 
geëvalueerd en bijgesteld. Tijdens de uitvoering heeft de student minimaal drie voortgangsgesprekken met 
de afstudeerbegeleider, waarin hij keuzes toelicht en inzichtelijk maakt wat de volgende werkzaamheden 
zullen zijn tot de volgende voortgangsbespreking.

Het verslag van het onderzoek en het eventuele beroepsproduct wordt door twee beoordelaars beoordeeld, 
die onafhankelijk van elkaar het beoordelingsformulier invullen en vervolgens de beoordeling bespreken. 
Als consensus niet wordt bereikt, wordt het beroepsproduct door een derde beoordelaar nagekeken. Ook 
weegt het advies van de vakcoach mee in het bereiken van consensus. De beoordelingscriteria (rubrics) 
zijn opgenomen in de studentenhandleiding. 

Assessment startbekwaam
De student wordt beoordeeld op alle zeven competenties op het niveau van startbekwaamheid. Twee 
onafhankelijke assessoren, een opleidingsassessor en een schoolassessor, beoordelen de student aan de 
hand van de gedragsindicatoren en vijf kernbegrippen die het verschil tussen LIO-bekwaam en startbekwaam 
aangeven: het handelen kunnen verantwoorden, over een breed repertoire beschikken, materiaal kunnen 
ontwikkelen, effectief handelen, en planmatig en proactief handelen.
De student stelt een assessmentdossier15 samen met de volgende onderdelen:

 ` bewijzen en zelfbeoordeling die de resultaten van de ontwikkelpunten vanuit het 
 ` LIO- assessment laten zien;
 ` drie casussen – gerelateerd aan de kernbegrippen en de competenties – die de startbekwaamheid 

aantonen;
 ` een stageontwikkelingsmeter die is ingevuld door de coach, tweemaal in zowel jaar 3 als jaar 4;
 ` een studiepuntenoverzicht uit Osiris waaruit blijkt dat de student aan de ingangseisen voldoet.

Beide assessoren beoordelen vooraf de bewijzen en casussen in het assessmentdossier om te bepalen of 
de student assessmentwaardig is. Na goedkeuring van het dossier, volgt een criteriumgericht interview. De 
assessoren geven onafhankelijk van elkaar scores (met een verantwoording) voor de diverse onderdelen 
aan de hand van assessorenformulieren.16 De beoordelaars vergelijken hun bevindingen en komen tot 
consensus, waarbij het eindoordeel bij de opleidingsassessor ligt. 

15 Handleiding voor het maken van het assessmentdossier startbekwaam in voorbereiding op het assessment startbekwaam, 
2014-2015, jaar 4 voltijd/deeltijd/OidS

16 Assessorenformulieren assessment startbekwaam 2014-2015
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De student krijgt vooraf via de handleidingen en van de stagebegeleider informatie over de inhoud en 
werkwijze van het assessment en direct na het assessment een mondelinge terugkoppeling en vervolgens 
een terugkoppeling via het beoordelingsrapport. 

5.7. Afstuderen kopopleiding en zij-instroom
Studenten van de kopopleiding en zij-instroom hebben eveneens de onderdelen afstuderen Leraar en 
assessment startbekwaam. Bij het onderdeel afstuderen Leraar is de onderzoekscomponent kleiner dan 
in het reguliere curriculum, omdat de studenten in hun eerdere opleiding al een afstudeeronderzoek 
hebben uitgevoerd. De student moet vooral laten zien vakdidactisch bekwaam te zijn, wat moet blijken uit 
het beroepsproduct. De begeleiding en beoordeling ligt bij de vakgroep en geschiedt op dezelfde wijze 
als in het reguliere curriculum. 
Het assessment is bij de kopopleiding17 gelijk aan het lio-assessment in het reguliere curriculum, maar 
dan op het niveau van startbekwaamheid: lesobservatie met voor- en nagesprek en een criteriumgericht 
interview over het assessmentdossier, met daarin: per competentie een zelfbeoordeling onderbouwd 
met bewijzen, een stageontwikkelingsmeter waarin de vakcoach elke competentie heeft beoordeeld en 
een studiepuntenoverzicht waaruit blijkt dat aan de ingangseisen is voldaan. Bij de zij-instroom heeft 
het assessment18 ook deze opzet, behalve dat niet wordt gewerkt met een stageontwikkelingsmeter. Zij-
instromers hebben een aanvullende opdracht die betrekking heeft op het functioneren in het team en 
de schoolorganisatie. Dit heeft de vorm van een gesprek met twee leden van de schoolleiding over een 
bepaald thema. Het assessment wordt afgenomen door twee onafhankelijke assessoren.

5.8. Evaluatie van het eindniveau
Van een startbekwame leraar wordt verwacht dat hij als professional beschikt over beroepscompetenties 
op niveau startbekwaam in de context van zijn beroep. De opleiding beoordeelt na grondig onderzoek en 
met stevige onderbouwing op de volgende wijze of haar afgestudeerde studenten voldoen aan de hbo-
eisen en de eisen van het werkveld.

 ` Het docententeam is of was recent werkzaam in VO/BVE.
 ` De opleiding heeft een werkveldcommissie waarmee de eindkwalificaties worden besproken en het 

functioneren van uitgestroomde studenten in de beroepspraktijk 
 ` De stagebegeleiders hebben contact met de vakcoach van de studenten. Tijdens het 

eindevaluatiegesprek dat student, vakcoach en begeleider in de school voeren op het stage- of 
werkadres, komt ook aan de orde  of de stage verlenende instelling / werkgever de inhoud en het 
niveau van de opleiding, maar ook de inzetbaarheid van de studenten en het functioneren van alumni 
toereikend vindt.

 ` Schriftelijk onderzoek onder het werkveld
 ` Steekproefsgewijze controle door examencommissie 
 ` Onderzoek onder alumni, waaronder ook de HBO-monitor

17 Assessment startbekwaam kopopleiding, brochure voor de student 2014-2015 
18 Assessment startbekwaam zij-instroom, brochure voor de student 2014-2015
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6. Onderwijsorganisatie
In de vorige hoofdstukken stond de inhoud n kwaliteit van de opleiding centraal, zoals zichtbaar in het 
examenprogramma, de curricula en de daarbij horende leerlijnen en evaluatiecycli. In dit hoofdstuk volgt 
de praktische uitwerking en inrichting van de opleiding.

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

De HR heeft ervoor gekozen studieonderdelen in een periodemodel aan te bieden. Het studiejaar is 
opgedeeld in vier perioden (ook wel blokken genoemd) die elk uit tien weken bestaan. In deze weken 
bieden opleidingen studieonderdelen die meestal acht lesweken duren. In de resterende weken volgen 
dan toetsen en hertoetsen.
Stages lopen in jaar twee, drie en vier door in de diverse blokken. Studenten hebben dan een deel van de 
week de verplichting op de stageschool te zijn en een deel van de week begeleid onderwijs te volgen op de 
HR. Deze organisatie van stages noemen we het lintmodel. In het eerste jaar zijn student, zoals al eerder 
in H3 aangegeven, in één blok een aantal keren twee dagen per week op stage.
De inrichting en roostering van een blok is gebaseerd op de combisheets. De roosterdienst maakt de 
(toets)roosters als volgt:

 ` De dienst maakt per blok eerst een roostering van de generieke onderdelen uit de combisheets als 
stages, keuzeonderwijs en onderwijskundige onderdelen.

 ` Samen met de coördinator van de vakgroep roostert hij daar de opleiding specifieke onderdelen uit 
de combisheets omheen.

 ` De (toets)roosters worden ongeveer twee weken voor aanvang daarvan gepubliceerd op het intranet 
van de HR (genaamd HINT).

Als de roosters online staan, weten studenten concreet welke onderdelen op welke tijdstippen worden 
aangeboden, wie de docent is en wat de lokalen zijn. Zij kunnen zich, aanvullend op de informatie uit de 
Hogeschoolgids en Osiris, nader op de studieonderdelen oriënteren door uitgebreide cursusbeschrijvingen 
te lezen en materiaal te downloaden of aan te schaffen. Dit materiaal staat klaar in N@tschool. Op het 
moment dat onderwijsperiode aanbreekt, wordt het onderwijs uitgevoerd.
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6.2. Algemene organisatie tweedegraads opleidingen
Raad van Toezicht

College van 
Bestuur

Diensten HR

Directeur Instituut 
IvL.

Manager 
Bedrijfsvoering IvL.IvL Manager Externe 

Betrekkingen

Stagebureau en 
Communicatie

Pabo 
Onderwijsmanager 

loc. Rotterdam

Pabo 
Onderwijsmanager 

loc. Dordrecht

Lero
Onderwijsmanager 

Talen

Lero
Onderwijsmanager 

Exact

Pabo 
Onderwijsmanager 

loc. Rotterdam

LERO
Onderwijsmanager 

Mens & Maatschappij

Lero 
Onderwijsmanager 

BV/OK

ML&I
Onderwijsmanager 

Master Leren & 
Innoveren

De HR heeft alle opleidingen ondergebracht bij diverse instituten, waar het Instituut voor Lerarenopleidingen, 
het IvL, er één van is. Dit instituut is tot stand gekomen per 1 september 2007 doordat de PABO en 
Lerarenopleidingen VO/BVE samen werden gevoegd.

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

6.3. Docententeam opleiding Geschiedenis 
Vrijwel alle geschiedenisdocenten zijn naast docent tevens, SLC-er, stagebegeleider en assessor. Sommigen 
hebben daarnaast nog een andere (coördinerende) taak binnen de organisatie van het IVL. Naast de 
docenten van de vakgroep zijn er dan nog diverse docenten van andere vakgroepen die lesgeven bij de 
lerarenopleiding Geschiedenis. Bijvoorbeeld de mensen van BV, maar in het geval van cursussen die met 
de andere M&M-vakken worden gegeven kunnen dat ook docenten van die vakgroepen zijn.
In de vakgroep Geschiedenis zijn alle docenten eerstegraads bevoegd of hebben een Masteropleiding 
afgerond.

6.4. IT-systemen in de opleiding Geschiedenis
In bovenstaande tekst zijn de diverse ondersteunende IT-systemen reeds genoemd. Deze systemen spelen 
echter een dusdanig belangrijke rol dat we ze hier aanvullend bespreken.

N@tschool
N@tschool is de digitale leeromgeving van de HR. Studenten kunnen hier in eerste instantie het 
cursusmateriaal vinden dat zij nodig hebben. Ook kunnen zij, indien nodig, opdrachten met dit programma 
inleveren. Dat geldt bijvoorbeeld voor de stageportfolio’s, maar ook meer en meer voor de eindopdrachten 
bij cursussen en zelfs voor gewone tussentijdse opdrachten. De docent kan dit dan online bestuderen 
en er feedback aan toevoegen. Als studenten materiaal in N@tschool inleveren, wordt dit automatisch 
gecontroleerd (door een hulpprogramma genaamd Ephorus) op plagiaat.
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Osiris
Dit programma is vooral bedoeld voor studentadministratie en –vorderingen. Docenten kunnen 
studieresultaten (studiepunten) invoeren bij de studenten die hun studieonderdeel gevolgd hebben. De 
studenten zien op hun beurt dat resultaat. In Osiris zijn de examenprogramma’s opgenomen. Studenten 
kunnen hun eigen examenprogramma zien, en tevens, de ingevoerde resultaten. Hierdoor hebben ze een 
overzicht van de behaalde onderdelen en het aantal bijbehorende studiepunten. Met dit overzicht kunnen 
zij zich ook inschrijven voor onderdelen die nog open staan. 

Een andere mogelijkheid is dat ook opmerkingen over en afspraken met de student in Osiris worden 
genoteerd. Dit gebeurt naar aanleiding van de SLC-gesprekken. Zo kan er een dossier over studenten 
worden aangelegd, dat niet allen uit de kille studiepunten bestaat, maar ook uit kwalitatieve opmerkingen 
en notities. Deze zijn van belang in het geval studenten studeren met een beperking, er iets gebeurt in 
de persoonlijke levenssfeer, langdurige ziekte afwezigheid, of wanneer het informatie betreft die voor het 
BSA belangrijk is.

Als gevolg van de planningsprocedure komt alle cursusinformatie in Osiris te staan. Daardoor kan ook 
de taakbelasting van de docenten van docenten uit deze planning worden afgeleid. In Osiris is zo voor 
docenten ook die taakbelasting (het PTD: Planning en Taak toedeling) in te zien.

HINT
Het Hogeschool INTranet (HINT) is een (interne) website waarop studenten, docenten en andere 
medewerkers een veelheid van informatie kunnen vinden. Dit kan variëren van brochures, roosters, het 
hogeschoolblad (Profielen), verslagen van conferenties, vakantieperioden, hogeschoolgidsen (waarin het 
Onderwijs en Examenreglement). Studenten gebruiken HINT vooral om informatie over en formulieren 
voor stages te vinden, voor de roosters en om ziekmeldingen van docenten te kunnen zien.
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Bijlagen
1. Afkortingen en betekenis 
2. Competentieprofiel (eindkwalificaties) 
3. Relatie Competentieprofiel met de Dublin descriptoren
4. Schema leerlijnen
5. Dekkingsmatrices kennisbases vak, vakdidactiek en generiek
6. Toetsdekkingsmatrices 
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1. Afkortingen en betekenis

1. ATEE Association for Teacher Education in Europe
2. BIO (wet op de) Beroepen in het Onderwijs 
3. BoKS Body of Knowledge and Skills
4. BSA Bindend Studieadvies
5. BVE Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie
6. DD Dublin Descriptoren
7. DT Deeltijd
8. EC(TS) European Credit (Transfer System)
9. EVC Elders Verworven Competenties
10. GKB Generieke KennisBasis
11. HR Hogeschool Rotterdam
12. IOI Instituut voor Onderzoek en Innovatie
13. IVL Instituut voor Lerarenopleidingen
14. KPB Korte praktijkbeoordeling
15. Lero Lerarenopleidingen VO/BVE
16. LIO Leraar in opleiding
17. LWP Leer- WerkPlan
18. LWT Leer- WerkTaak
19. MC Multiple Choice
20. M&M  Mens en Maatschappi(vakken)
21. NVAO Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie
22. OCW Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
23. OER Onderwijs- en Examenreglement
24. OidS Opleiden in de School
25. OIIO Outside In, Inside Out
26. PDCA Plan Do Check Act
27. PGO ProbleemGestuurd Onderwijs
28. PMG Projectmatig en Multidisciplinair samenwerken aan Grootstedelijke vraagstukken
29. PAP Persoonlijk Activiteitenplan
30. POP Persoonlijk OntwikkelingsPlan
31. PTD Planning- en Taaktoedeling
32. ROC Regionaal Opleidingscentrum
33. ROM Rotterdams OnderwijsModel
34. SBL Stichting Beroepskwaliteit Leraren
35. SLC Studieloopbaancoaching
36. STARR Situatie, Taken, Activiteiten, Resultaat en Reflectie
37. (V)MBO (Voorbereidend) Middelbaar Beroepsonderwijs
38. VO Voortgezet onderwijs
39. VT Voltijd



Opleidingsprofiel Lerarenopleiding Geschiedenis

 35

2. Competenties en BoKS per studiejaar
Competentie 1 - Interpersoonlijk
Samengevat: Het vermogen een sfeer van samengaan en samenwerken met leerlingen te realiseren.
De kandidaat functioneert in voldoende mate autonoom zodanig dat: 

 ` zowel leiding kan geven als kan begeleiden;
 ` zowel kan sturen als kan volgen;
 ` conflicten kan oplossen;
 ` communicatieve vaardigheden op een effectieve manier kan gebruiken,
 ` en er een sfeer van samenwerken en samengaan met de leerlingen ontstaan.

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:
 ` Laat zien contact met 
leerlingen te kunnen maken 
(noemt leerlingen bij naam, 
maakt een praatje, heeft 
oogcontact, sluit aan bij 
interesses);

 ` Laat zien affiniteit te heb-
ben met de doelgroepen 
waarvoor hij wordt opgeleid 
( observeert, praat met, 
leest over, krijgt zo een 
beeld van beleveningswe-
reld).

De student:
 ` Laat zien contact met leer-
lingen te kunnen maken  
(noemt leerlingen bij naam,-
maakt een praatje,heeft 
oogcontact, sluit aan bij 
interesses);

 ` Laat zien affiniteit te heb-
ben met de doelgroepen;

 ` Signaleert gedrag- en ver-
houdingproblemen;

 ` Laat zien dat hij leiding 
kan geven aan de klas in 
standaardsituaties (hou-
ding,stem, leidinggeven);

 ` Toont betrokkenheid met 
leerlingen en klassen;

 ` Is in staat tot interactie met 
de klas.

De student:
 ` Maakt persoonlijk contact;
 ` Maakt gebruik van verschil-
lende gesprekstechnieken;

 ` Signaleert gedrag- en 
werkhoudingproblemen en 
speelt daar goed op in;

 ` Geeft leerlingen overwe-
gend op positieve wijze 
feedback op hun gedrag en 
benoemt daarbij waar het 
om gaat;

 ` Bouwt effectief aan een 
positieve relatie met indivi-
duen en (sub)groepen.

De student:
 ` Hanteert in contacten met 
leerlingen bewust een 
arsenaal aan verbale en 
nonverbale middelen;

 ` Maakt bewust en effectief 
gebruik van een arsenaal 
aan gesprekstechnieken 
(doorvragen, spiegelen);

 ` Maakt bewust en effectief 
gebruik van een variatie aan 
strategieën en middelen 
om gedrag van leerlingen in 
goede banen te leiden;

 ` Voert een proactief beleid 
gericht op inbreng van 
leerlingen;

 ` Kan zijn gedrag vanuit the-
oretische en methodische 
inzichten verantwoorden.

Prestatie-indicatoren 
 ` Afstuderen Vak

Relatie kennisbases – kennisindicatoren per studiejaar
1e jaar stadium 1 en 2 2e jaar stadium 2 en 3 3e jaar stadium 3 – 4 

(LIO)
4e jaar stadium 5 
(Startbekwaam)

Generieke kennisbasis
 ` Communicatiemodellen.

Generieke kennisbasis
 ` Gespreksvoering.

Generieke kennisbasis
 ` Gedrag- en werkhoudings-
problemen;

 ` Omgaan met diversiteit;
 ` Groepsdynamica.

Generieke kennisbasis
 ` Werken in teams.
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Competentie 2 - Pedagogisch
Samengevat: Het vermogen te zorgen voor een veilige leeromgeving. 
De kandidaat functioneert in voldoende mate autonoom zodanig dat:

 ` recht doet aan de basisbehoeften van de leerlingen;
 ` recht doet aan de verschillen tussen de leerlingen;
 ` respect stimuleert voor elkaar en de omgeving,
 ` en daarmee een veilige leeromgeving ontstaat.

1e jaar stadium 1 en 2 2e jaar stadium 2 en 3 3e jaar stadium 3 – 4 
(Lio)

4e jaar stadium 5 
(Startbekwaam)

De student:
 ` Heeft een positieve insteek 
naar leerlingen toe;

 ` Heeft respect voor de 
leerlingen; de leerlingen 
hebben respect voor de 
student;

 ` Doet moeite de namen van 
de leerlingen te kennen;

 ` Oriënteert zich op ver-
schillen tussen leerlingen 
( schooltype, gedrag, 
cultuur);

 ` Observeert klassen in een 
veilige leeromgeving.

 `

 `

De student:
 ` Toont een positieve insteek 
naar leerlingen toe;

 ` Toont respect voor de 
leerlingen; de leerlingen 
hebben respect voor de 
student;

 ` Doet moeite de namen van 
de leerlingen te kennen;

 ` Oriënteert zich op ver-
schillen tussen leerlingen 
( schooltype, gedrag, 
cultuur);

 ` Kan een sfeer scheppen 
waarin leerlingen zich 
gewaardeerd en gerespec-
teerd voelen;

 ` Heeft oog voor individuele 
leerling (stille/luidruchtige/
pesten e.d.);

 `  Herkent verschillen tussen 
leerlingen (schooltype, 
gedrag, cultuur).

De student:
 ` Gaat respectvol om met 
leerlingen;

 ` Benoemt achterliggende 
waarden en normen in de 
omgang met leerlingen;

 ` Werkt aan het vergroten 
van zelfstandigheid en 
verantwoordelijkheid bij 
leerlingen;

 ` Stemt zijn aanpak af op 
verschillen in sociaal-emo-
tionele behoeftes van 
leerlingen;

 ` Bevordert dat leerlingen 
zich gewaardeerd voelen.

De student:
 ` Schept een klimaat waarin 
leerlingen en docenten op 
een respectvolle manier 
met elkaar omgaan en 
expliciteert achterliggende 
waarden en normen;

 ` Bevordert systematisch 
initiatief en verantwoorde-
lijkheid van leerlingen;

 ` Ontwerpt een aanpak om 
rekening te houden met 
allerlei verschillen tussen 
leerlingen en tussen groe-
pen, voert die uit en kan die 
verantwoorden;

 ` Werkt op basis van zijn 
pedagogische opvattin-
gen en achterliggende 
concepten systematisch 
aan het scheppen van een 
veilige leeromgeving en een 
positief klimaat;

 ` Kan de gekozen pedagogi-
sche aanpak toelichten en 
verantwoorden.

Relatie kennisbases / kennis-indicatoren per studiejaar
1e jaar stadium 1 en 2 2e jaar stadium 2 en 3 3e jaar stadium 3 – 4 

(LIO)
4e jaar stadium 5 
(Startbekwaam)

Generieke kennisbasis
 ` Pedagogische driehoek. 

Generieke kennisbasis
 ` Instructiemodellen Directe 
Instructie .

Generieke kennisbasis
 ` Gedrag- en werkhoudings-
problemen;

 ` Begeleiden van leerpro-
cessen;

 ` Leerlingbegeleiding op 
school;

 ` Passend onderwijs voor 
iedereen;

 ` Omgaan met diversiteit;
 ` Leerproblemen en andere 
belemmeringen, o.a. leer-
problemen;

 ` Pedagogiek van het 
(voorbereidend) beroeps-
onderwijs;

 ` Burgerschapsvorming;
 ` Onderwijskansen.

Generieke kennisbasis
 ` Onderwijsconcepten;
 ` Ethiek;
 ` Cultuur en levensbeschou-
wing.
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Competentie 3 – Vakinhoudelijk en didactisch
Samengevat: Het vermogen een krachtige leeromgeving voor leerlingen te verwezenlijken. 
De kandidaat functioneert in voldoende mate autonoom zodanig dat hij/zij:

 ` 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, 
 ` waardoor een leeromgeving ontstaat die stimulerend en uitdagend is en de zelfstandigheid en verantwoor-
delijkheid 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:
 ` Toont zich enthousiast voor 
zijn vak;

 `  Assisteert bij verschillende 
lesvormen in de les; 

 ` Beheerst de leerstof die hij/
zij moet doceren en laat 
zien zich hierin te hebben 
verdiept ;

 ` Kan met begeleiding van de 
(vak)coach (gedeelten van) 
leeractiviteiten uit voeren in 
eenvoudige situaties.

 `

De student:
 ` Toont zich enthousiast voor 
zijn vak;

 ` Kan een lesvoorbereiding 
(of een deel daarvan) ma-
ken en deze toelichten aan 
een collega docent;

 ` Assisteert bij de geven van 
lessen in verschillende 
lesvormen; 

 ` Beheerst de leerstof die hij/
zij moet doceren en laat 
zien zich hierin te hebben 
verdiept

 ` Kan met begeleiding van de 
(vak)coach (gedeelten van) 
leeractiviteiten uitvoeren in 
eenvoudige situaties;

 ` Kan de principes van direc-
te instructie toepassen.

De student:
 ` Stemt leerstof en (vak)
didactiek af op de klas in de 
lesopzet en –uitvoering;

 ` Staat duidelijk ‘boven de 
stof’ in de lessen;

 ` Hanteert een scala aan 
motiverende werkvormen 
mede met het oog op ver-
schillen tussen leerlingen;

 ` Begeleidt de uitvoering van 
leertaken en geeft feedback 
op proces en product;

 ` Gebruikt leervorderingen 
van leerlingen als info m.b.t. 
het leerprocesverloop.

De student:
 ` Begeleidt verschillende 
typen leerprocessen en 
kan deze op basis van 
achterliggende concepten 
analyseren en bijsturen;

 ` Analyseert leerproblemen 
en ontwikkelt materiaal 
voor de aanpak hiervan;

 ` Hanteert een breed scala 
aan leer –en onderwijs-
strategieën en kan de inzet 
ervan verantwoorden;

 ` Ontwerpt leertrajecten op 
basis van een samenhan-
gend didactisch concept;

 ` Ontwikkelt beoordelingsin-
strumenten en – procedu-
res en kan deze verant-
woorden

 ` Kiest op basis van een 
gedegen kennis van het 
(school)vak leerstof, maakt 
deze toegankelijk en kan 
zijn keuze en aanpak ver-
antwoorden;

 ` Prestatie-indicatoren Afstu-
deren Vak

 ` Beroepsproduct afstude-
ren:

 ` Presenteert op duidelijke 
wijze inhoud en resultaten 
van het afstudeerproduct;

 ` Wijze van presenteren is 
professioneel (opbouw, 
structuur, overdracht, af-
gestemd op de technische 
doelgroep);

 ` Gaat op professionele wijze 
in op vragen uit het publiek;

 ` Schriftelijke rapportage 
volgens de norm cursus-
handleiding.

Relatie kennisbases / kennis-indicatoren
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
KENNIS

 ` Het concept leren
 ` Model didactische analyse
 ` Leerdoelen
 ` Nederlands onderwijs-
stelsel

Generieke kennisbasis
KENNIS

 ` 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
KENNIS

 ` Vormgeving van leerpro-
cessen

 ` Instructiemodellen 
Activerende Didactiek en 
Samenwerkend leren

 ` Leerling kenmerken
 ` Taalgericht lesgeven
 ` Begeleiden van leerpro-
cessen

Generieke kennisbasis
KENNIS

 ` Onderwijsvisies
 ` Visies op leren 
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Relatie kennisbases / kennis-indicatoren
1e jaar stadium 1 en 2 2e jaar stadium 2 en 3 3e jaar stadium 3 – 4 

(LIO)
4e jaar stadium 5 
(Startbekwaam)

ONDERZOEKSLIJN
 ` Projectmatig werken

ONDERZOEKSLIJN
 ` Onderzoekbare vraagstel-
lingen

ONDERZOEKSLIJN
 ` Praktijk- en ontwerpon-
derzoek

 ` Onderzoeksmethoden
 ` Instrumenten voor dataver-
zameling en dataverwerking

 ` Interpretatie, conclusie en 
presentatie van resultaten

ONDERZOEKSLIJN
 ` Praktijkonderzoek
 ` Interpretatie, conclusie en 
presentatie van resultaten

Kennisbasis Vak
KENNIS. 
Studenten beschikken over 
een brede vakinhoudelijke 
kennis van de geschiedenis 
vanaf de prehistorie tot 
heden. De nadruk ligt in 
jaar 1 op de taxonomische 
niveaus van kennis, begrip en 
toepassing. 

Kennisbasis Vak
KENNIS 
Studenten bezitten een ver-
diepte kennis van thema’s uit 
de geschiedenis. Deze kennis 
wordt gerelateerd aan het 
VO-programma.
De nadruk ligt in jaar 2 op de 
taxonomische niveaus van 
begrip en toepassing, waarbij 
voor toepassing onderscheid 
wordt gemaakt in de RTTI 
begrippen toepassing 1 en 
toepassing 2 

Kennisbasis Vak
KENNIS 
Studenten kennen de 
kennisbasis en kunnen deze 
relateren aan het VO-pro-
gramma. Tevens kunnen zij 
onderscheid maken tussen 
hetgeen nodig is voor de 
uitbreiding van eigen kennis 
en wat van die verworven 
kennis geschikt is voor het 
voortgezetonderwijs.
De nadruk ligt in jaar 3 op de 
taxonomische niveaus van 
toepassing, analyseren en 
samenvoegen.

Kennisbasis Vak
KENNIS 
Studenten bezitten een 
verdiepte kennis van de 
kennisbasis gerelateerd aan 
het VO-programma en hun 
eigen interesses binnen het 
tweedegraads vakgebied. 
Studenten beschikken over 
het lerend vermogen om 
vakinhoudelijke kennis bij te 
houden en nieuwe ontwikke-
lingen op vakinhoudelijk ge-
bied kritisch te volgen. Tevens 
zijn zij in staat om discussies 
in de landelijke pers, onder-
wijsbladen en didactische en 
historische tijdschriften te 
volgen en daarover een eigen 
standpunt in te nemen
De nadruk ligt in jaar 4 op de 
taxonomische niveaus van, 
analyseren, samenvoegen en 
evalueren.
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Relatie kennisbases / kennis-indicatoren
1e jaar stadium 1 en 2 2e jaar stadium 2 en 3 3e jaar stadium 3 – 4 

(LIO)
4e jaar stadium 5 
(Startbekwaam)

Vakdidactiek 
 ` Studenten hebben kennis 
van de conceptuele princi-
pes van het vak geschiede-
nis in het tweedegraadsvak-
gebied = domein 1

 ` Studenten hebben kennis 
van de basisprincipes 
van het geven van het 
vak geschiedenis in het 
tweedegraadsvakgebied = 
domein 2

 ` Studenten zijn in staat om 
elementaire stappen te 
zetten ter voorbereiding 
van lessen met behulp van 
schoolboek en aanvullend 
materiaal en zijn in staat 
om deze voorbereiding op 
een elementair niveau uit te 
voeren te evalueren en bij 
te stellen.

Vakdidactiek 
 ` Studenten zijn bekend met 
de belangrijkste vakdidacti-
sche uitgangspunten en in 
staat om kennis over te dra-
gen aan leerlingen en dit te 
toetsen (summatief) in de 
onderwijspraktijk. (dit sluit 
ook aan bij het onderdeel 
directe instructie van BV) = 
domein 2

Vakdidactiek 
 ` Studenten zijn in staat om 
leerlingen naast kennis ook 
Historische Vaardigheden 
aan te leren en dit geheel 
te toetsen. Tevens zijn zij in 
staat om een onderwijsleer-
pakket te ontwerpen, 
inclusief toetsing (formatief) 
en evaluatie.

 ` De student is in staat om 
het eigen didactische han-
delen te evalueren (dit sluit 
ook aan bij het onderdeel 
samen-werkend leren bij 
BV) = domein 2 en 3

Vakdidactiek 
 ` Studenten zijn in staat 
om zelfstandig kennis en 
historische vaardigheden 
geïntegreerd in een cohe-
rent lesprogramma op te 
zetten. Daarbij hoort dat zij 
in staat zijn om didactisch 
materiaal (bijvoorbeeld 
schoolboeken, kater-
nen, museummateriaal, 
websites) te beoordelen 
op bruikbaarheid voor het 
onderwijs en daarover 
schriftelijk en mondeling 
kunnen communiceren met 
vakgenoten 

 ` Zij ontwikkelen zich in de 
richting van een profes-
sional die kritisch met 
informatiebronnen om kan 
gaan, op basis daarvan 
leerinhouden kan kiezen en 
een historische houding en 
vaardigheden op leerlingen 
kan overdragen.= domein 
1, 2, 3 en 4

 ` De student is in staat om 
nieuw onderwijs materiaal 
te ontwikkelen beschikt 
over een grondige kennis 
en vaardigheden van de 
vakdidactiek van het school-
vak geschiedenis is in staat 
deze toe te passen in de 
onderwijspraktijk beschikt 
over het oordelend vermo-
gen om onderwijsmateriaal 
alsmede nieuwe ontwik-
kelingen in het geschiede-
nisonderwijs op waarde 
te schatten qua relevantie 
en geschiktheid voor de 
doelgroep

Historisch Redeneren 
Studenten leren expliciet 
welke verschillende histo-
rische vaardigheden er zijn 
en kunnen apart met deze 
vaardigheden omgaan. Zij 
kennen het begrippenkader 
en de denkstappen van de 
historische methode zoals 
gehanteerd in het schoolvak 
geschiedenis en kunnen deze 
toepassen = domein 3
De nadruk ligt in jaar 1 op de 
taxonomische niveaus van 
kennis, begrip en toepassing. 

Historisch Redeneren 
Studenten kunnen verschil-
lende historische vaardig-
heden herkennen en ze in 
een gezamenlijke context 
gebruiken. Zij kunnen op een 
elementair niveau literatuur- 
en archiefonderzoek verrich-
ten en daar verslag van doen. 
= domein 3 
De nadruk ligt in jaar 2 op de 
taxonomische niveaus van 
begrip en toepassing, waarbij 
voor toepassing onderscheid 
wordt gemaakt in de RTTI 
begrippen toepassing 1 en 
toepassing 2

Historisch Redeneren 
Studenten zijn in staat om 
met historische vaardigheden 
te werken en deze aan te 
leren aan anderen. In mono-
grafieën kunnen historische 
visies en methoden herkent 
en geanalyseerd worden. = 
domein 2 en 3
De nadruk ligt in jaar 3 op de 
taxonomische niveaus van 
toepassing, analyseren en 
samenvoegen.

Historisch Redeneren 
Studenten kunnen his-
torische vaardigheden 
zelfstandig inzetten voor 
het vergroten van hun eigen 
kennis. Zij zijn in staat zelf-
standig literatuuronderzoek 
te verrichten, verschillende 
historische visies en metho-
des met elkaar te vergelijken 
en ten aanzien daarvan een 
eigen standpunt in te nemen 
= domein 1, 2, 3 en 4.
De nadruk ligt in jaar 4 op de 
taxonomische niveaus van, 
analyseren, samenvoegen en 
evalueren.
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Relatie kennisbases / kennis-indicatoren
1e jaar stadium 1 en 2 2e jaar stadium 2 en 3 3e jaar stadium 3 – 4 

(LIO)
4e jaar stadium 5 
(Startbekwaam)

Onderzoek 
Studenten zijn in staat om 
een gegeven hoofdvraag en 
bijbehorende deelvragen met 
behulp van gegeven materi-
aal coherent uit te werken.

Onderzoek 
Studenten zijn in staat om 
een gegeven hoofdvraag met 
behulp van gevonden bron-
nen en zelf geformuleerde 
deelvragen te beantwoorden. 
Studenten kunnen op een 
elementair niveau litera-
tuur- en bronnenonderzoek 
verrichten en daar verslag 
van doen.

Onderzoek 
Studenten zijn in staat om 
bij een onderwerp van hun 
keuze literatuur te zoeken, 
hoofd- en deelvragen te 
formuleren en een onder-
zoeksopzet te maken.
De student kan de resultaten 
van onderzoek op formeel 
en inhoudelijk correcte 
wijze beschikbaar stellen aan 
medestudenten, docenten 
en eventuele andere leden 
van de beroepsgroep, door 
presentaties te houden en/
of een verslag van beperkte 
omvang te schrijven over het 
uitgewerkte onderwerp

Onderzoek 
Studenten zijn in staat om 
op dezelfde wijze als in jaar 
3 zelfstandig literatuuron-
derzoek te verrichten. Dit 
wordt echter uitgebreid met 
de vergelijking van verschil-
lende historische visies en 
methodes en ten aanzien 
daarvan een eigen standpunt 
in te nemen

Competentie 4 – Organisatorisch
Samengevat: Het vermogen te zorgen voor een leef- en leerklimaat dat overzichtelijk ordelijk en taakgericht 
is.

 ` De kandidaat functioneert in voldoende mate autonoom zodanig dat hij/zij:
 ` recht doet aan de behoefte aan structuur;
 ` de mate van structuur laat variëren afhankelijk van de groep en situatie;
 ` ruimte schept voor leerlingen om zelf structuur aan te brengen; 
 ` leermiddelen en leerstrategieën laat aansluiten bij de mogelijkheden van leerlingen,
 ` zodat voor de leerlingen een ordelijk, overzichtelijk en taakgericht werkklimaat ontstaat dat recht doet aan 
onderwijsconcept.

1e jaar stadium 1 en 2 2e jaar stadium 2 en 3 3e jaar stadium 3 – 4 
(LIO)

4e jaar stadium 5 
(Startbekwaam)

De student:
 ` Heeft lesvoorbereiding in 
orde gemaakt (formulier);

 ` Is tijdig in de les;
 ` Heeft spullen klaar liggen;
 ` Houdt zich aan afspraken;
 ` Houdt zich aan de regels 
en vraagt dit ook van 
leerlingen;

 ` Heeft een goed overzicht 
over de groep;

 ` Kan verschillende lesover-
gangen waarnemen.

De student:
 ` Heeft lesvoorbereiding in 
orde gemaakt (formulier);

 ` Is tijdig in de les;
 ` Heeft zijn spullen klaar 
liggen;

 ` Is duidelijk in wat hij wil 
doen in les;

 ` Houdt zich aan afspraken;
 ` Kan zijn tijd goed indelen 
(prioriteit, planning);

 ` Zorgt voor een goede regie 
en duidelijke regels;

 ` Houdt zich aan de regels en 
handelt hierin consequent 
naar leerlingen;

 ` Heeft een goed overzicht 
over de groep;

 ` Kan anticiperen op (orde) 
verstoringen;

 ` Kan op langere termijn 
plannen  
( zowel voor zichzelf als 
voor leerlingen);

 ` Kan inspelen op verande-
rende situaties (flexibiliteit).

De student:
 `  Weet om te gaan met (mo-
gelijke) ordeverstoringen;

 ` Handhaaft consequent de 
gemaakte afspraken en 
regels in de les;

 ` Plant, organiseert en voert 
de onderwijsactiviteiten uit 
conform de lesopzet;

 ` Maakt adequate lesover-
gangen tussen lesdelen en 
lesfragmenten;

 ` Varieert binnen bandbreed-
te in structuur / regels 
afhankelijk van de groep.

De student:
 ` Hanteert in overleg met 
leerlingen heldere afspra-
ken, regels en procedures 
en maakt leerlingen in 
toenemende mate verant-
woordelijk;

 ` Weet op adequate en 
flexibele manier om te gaan 
met (mogelijke) ordever-
storingen en is hierbij 
proactief;

 ` Communiceert met leerlin-
gen over inhoud, structuur 
en relevantie van onderwijs-
activiteiten;

 ` Plant en organiseert 
zodanig dat het een effec-
tieve bijdrage levert aan 
zelfsturing;

 ` Verantwoordt de organi-
satie van zijn onderwijs en 
klassenmanagement.

 ` Prestatie-indicatoren Afstu-
deren Vak

 ` Beroepsproduct afstude-
ren:

 ` Presenteert op duidelijke 
wijze inhoud en resultaten 
van het afstudeerproduct;

 ` Wijze van presenteren is 
professioneel (opbouw, 
structuur, overdracht, af-
gestemd op de technische 
doelgroep);

 ` Gaat op professionele wijze 
in op vragen uit het publiek;

 ` Schriftelijke rapportage 
volgens de norm cursus-
handleiding.
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Relatie kennisbases / kennis-indicatoren
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
 ` Model Didactische analyse
 ` Professionele ontwikkeling
 ` De school als organisatie: 
structuur en cultuur.

Generieke kennisbasis
 ` Directe Instructie
 ` Vormgeving van leerpro-
cessen.

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

Generieke kennisbasis
 ` Visies op leren.

Competentie 5 – Samenwerking met collega’s
Samengevat: Het vermogen samen te werken in een team/organisatie.

 ` De kandidaat functioneert in voldoende mate autonoom zodanig dat:
 ` zijn concrete handelen met leerlingen en collega’s mede laat bepalen door gedeelde normen en waarden in 
de school;

 ` meewerkt aan het ontwikkelen van het gewenste onderwijskundig klimaat;
 ` het onderwijskundig concept van de school in zijn onderwijs realiseert;
 ` volgens afspraken zijn bijdrage levert aan uitvoerende taken en administratieve processen;
 ` hulp vraagt aan collega’s en desgewenst hulp geeft;
 ` een positieve collegiale sfeer bevordert, 
 ` zodat in de school een gezamenlijk pedagogisch en onderwijskundig klimaat ontstaat; de schoolorganisatie 
ervaren wordt als iets dat door de collega’s gedragen wordt en waar iedere een bijdrage levert; de samen-
werking 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-lesge-
bonden activiteiten ;

 ` Is zich bewust van zijn/haar 
voorbeeldrol.

De student:
 ` Houdt zich aan team 
afspraken;

 ` Toont initiatief;
 ` Gedraagt zich als werkne-
mer van de schoolorganisa-
tie en handelt daarnaar;

 ` Is aanwezig bij niet-lesge-
bonden activiteiten ;

 ` Laat zien dat een docent 
een voorbeeldrol heeft; 

 ` Stelt zich dienstbaar op;
 ` Is duidelijk over wat hij/zij 
wel/niet kan;

 ` Neemt verantwoordelijk-
heid; 

 ` Laat zien contact te kunnen 
en willen maken met 
collega’s.

De student:
 `  Communiceert effectief 
met collega’s;

 ` Levert zijn bijdrage in het 
team

 ` Is bewust van eigen moge-
lijkheden en grenzen;

 ` Draagt bij aan binnen- en 
buitenschoolse activiteiten;

 ` Werkt volgens de op school 
geldende systemen en 
procedures.

De student:
 ` Werkt samen en communi-
ceert met collega’s en stelt 
daarbij zo nodig knelpunten 
aan de orde;

 ` Is proactief in het geven 
en benutten van collegiale 
hulp en heeft zicht op zijn 
positie in het team;

 ` Ontwikkelt activiteiten op 
schoolniveau, bereidt ze 
voor en voert ze uit;

 ` Verantwoordt zijn bijdrage 
als teamlid en lid van de 
onderwijsorganisatie.

Relatie kennisbases / kennis-indicatoren
1e jaar stadium 1 en 2 2e jaar stadium 2 en 3 3e jaar stadium 3 – 4 

(LIO)
4e jaar stadium 5 
(Startbekwaam)

Generieke kennisbasis
 ` Nederlands onderwijs-
stelsel.

Generieke kennisbasis
 ` Visies op leren. 

Generieke kennisbasis
 ` Onderwijsinnovatie en 
teamgericht werken;

 ` Praktijkonderzoek;
 ` Omgaan met diversiteit;
 ` Gespreksvoering.

Generieke kennisbasis
 ` Onderwijsvisie en ethiek;
 ` Schoolorganisatie, struc-
tuur en cultuur;

 ` Werken in teams.
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Competentie 6 – Samenwerking met de omgeving
 ` Samengevat: Het vermogen de relatie met ouders buurt en instellingen te realiseren en te versterken. 
De kandidaat functioneert in voldoende mate autonoom zodanig dat zij/hij:

 ` normen en waarden van de school op een adequate wijze presenteert;
 ` in de contacten met ouders/verzorgers de onderwijskundige en pedagogische aanpak van de school de 
passende wijze verwoordt;

 ` wensen van ouders/verzorgers en andere betrokkenen buiten de school afzet tegen de mogelijkheden van 
de school;

 ` samen met bedrijven of instellingen vorm geeft aan het opleiden en begeleiden van leerlingen buiten de 
school, 

 ` zodat de relatie met personen en instellingen buiten de school versterkt wordt.
1e jaar stadium 1 en 2 2e jaar stadium 2 en 3 3e jaar stadium 3 – 4 

(LIO)
4e jaar stadium 5 
(Startbekwaam)

De student:
 ` Toont belangstelling 
voor de achtergrond van 
leerlingen;

 ` Toont belangstelling 
voor de begeleiding van 
leerlingen in het algemeen 
(mogelijkheden, organisatie 
e.d.).

De student:
 ` Toont belangstelling 
voor de achtergrond van 
leerlingen;

 ` Toont belangstelling 
voor de begeleiding van 
leerlingen in het algemeen 
(mogelijkheden, organisatie 
e.d.).

De student:
 ` Stelt zich op de hoogte van 
relevante zaken buiten de 
school;

 ` Kan normen en waarden 
van de school op adequate 
wijze representeren in 
contacten met externen;

 ` Adviseert ouders en ver-
zorgers adequaat over de 
leerloopbaan v/d leerlingen;

 ` Geeft adequaat informatie 
over de samenwerking 
van de school met de 
omgeving.

De student:
 ` Maakt zo nodig op een 
zorgvuldige wijze gebruik 
van instellingen en perso-
nen 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 / kennis-indicatoren
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
 ` De school als organisatie; 
structuur en cultuur.

Generieke kennisbasis
 ` De school als organisatie;-
structuur en cultuur LWT 
jaar 2

 ` Culturen en levensbeschou-
wingen.

Generieke kennisbasis
 ` Culturen en levensbeschou-
wingen

 ` Omgaan met diversiteit
 ` Leerlingbegeleiding in 
school

 ` Passend onderwijs voor 
iedereen?

Generieke kennisbasis
 ` Werken in teams



Opleidingsprofiel Lerarenopleiding Geschiedenis

 43

Competentie 7 – Reflectie en ontwikkeling
Samengevat: Het vermogen eigen opvattingen en competenties te onderzoeken en te ontwikkelen.
De kandidaat functioneert in voldoende mate autonoom zodanig dat zij/hij:

 ` 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 doorgroei ter hand kan en wil nemen en daartoe over de vereis-
te middelen en attitudes beschikt

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:
Deze competentie gaat voor-
al over de eigen persoonlijke 
ontwikkeling in relatie tot het 
beroep. Deze ontwikkeling uit 
zich in gesprekken en portfo-
lio op de volgende punten:

 ` Leeft  zich in in de rol van 
leraar (beroepshouding);

 ` Onderzoekt of dit beroep 
bij hem /haar past (d.m.v. 
observaties, gesprekken 
e.d.);

 ` Laat zien dat hij /zij wil leren 
(is coachbaar)kan feedback 
ontvangen en vervolgens 
ander gedrag vertonen;

 ` Kent eigen sterkte en 
zwakte;

 ` Is  in staat  zichzelf  zowel 
schriftelijk als mondeling 
in correct Nederlands uit 
te drukken of laat zien zich 
hierin te bekwamen.

De student:
Deze competentie gaat voor-
al over de eigen persoonlijke 
ontwikkeling in relatie tot het 
beroep 
Leeft zich  in in de rol van 
leraar (beroepshouding);

 ` Kan beoordelen of het be-
roep 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 leer-
proces 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.

De student:
Deze competentie gaat voor-
al over de eigen persoonlijke 
ontwikkeling in relatie tot het 
beroep

 ` Werkt methodisch aan zijn 
ontwikkeling; 

 ` Zet adequaat middelen in 
als POP, LWP, Portfolio en 
Reflectiemethodieken;

 ` Staat open voor en gebruikt 
feedback voor groei;

 ` Werkt aan de ontwikkeling 
van beroepshouding en 
eigen beroepsbeeld;

 ` Communiceert adequaat 
over resultaten en acties 
n.a.v. evaluatie en reflectie.

De student:
 ` Werkt planmatig aan de
 ` ontwikkeling van zijn 
competenties, maakt dit 
inzichtelijk en kan dit ver-
antwoorden;

 ` Analyseert op een methodi-
sche wijze probleemsitua-
ties die in de beroepsprak-
tijk en werkt systematisch 
aan oplossingen;

 ` Vraagt systematisch om 
feedback en gebruikt die 
voor zijn ontwikkeling maar 
benut ook ongevraagde 
feedback;

 ` Verantwoordt zijn visie 
op leren en docentschap 
op basis van theoretische 
concepten;

 ` Maakt voor de ontwikkeling 
van zijn beroepshouding 
en handelingsrepertoire 
bewust.

 ` gebruik van ontwikkelingen 
op onderwijskundig –en 
vakgebied

 ` Prestatie-indicatoren Afstu-
deren Vak

 ` Presenteert op duidelijke 
wijze inhoud en resultaten 
van het afstudeerproduct;

 ` Wijze van presenteren is 
professioneel (opbouw, 
structuur, overdracht, af-
gestemd op de technische 
doelgroep);

 ` Gaat op professionele wijze 
in op vragen uit het publiek;

 ` Schriftelijke rapportage 
volgens de norm cursus-
handleiding.

Relatie kennisbases / kennis-indicatoren
1e jaar stadium 1 en 2 2e jaar stadium 2 en 3 3e jaar stadium 3 – 4 (LIO) 4e jaar stadium 5 (Startbe-

kwaam)
Generieke kennisbasis

 ` Docent competenties en 
bekwaamheidseisen

 ` Onderwijsvisie
 ` Professionele ontwikkeling 
 ` Professionele verantwoor-
delijkheid

Generieke kennisbasis
 ` Persoonlijk ontwikkelings-
plan

 ` Zelfgestuurd leren
 ` Rollen in een team
 ` Onderzoekbare vraagstel-
lingen

 ` Professionele verantwoor-
delijkheid

Generieke kennisbasis
 ` Praktijk- en ontwerpon-
derzoek

 ` Leren en veranderen in 
organisaties

 ` Professionele leergemeen-
schappen

 ` Onderzoeksmethoden
 ` Instrumenten voor dataver-
zameling 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 dilem-
ma’s

 ` Ethische code voor leraren
 ` Interpretatie, conclusie en 
presentatie van resultaten
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3. Relatie Competentieprofiel met de Dublin descriptoren 
SBL-competenties/ 
Dublin-descriptoren

1. Interpersoonlijk 2. Pedagogisch 3. Vakinhoudelijk en 
didactisch

4. Organisatorisch 5. Samenwerken met 
collega’s

6. Samenwerken met 
de omgeving

7. Reflectie en 
ontwikkeling

a. Kennis en inzicht
Met inachtneming 
van: 
Theoretische 
(wetenschap-
pelijke, actuele) 
en methodische 
kennis m.b.t.:

 ` communicatie,
 ` interculturele 
communicatie,

 ` groepsdynamica.

 ` opvoeding, leren, 
ontwikkeling, en 
mogelijkheden/ 
belemmeringen 
daarbinnen,

 ` identiteitsontwik-
keling en culturele 
bepaaldheid.

 ` fundament en leer 
inhoud vakken,

 ` didactiek (in relatie 
tot leren),

 ` opbouw en samen-
hang schoolmetho-
des, doorlopende 
leerlijnen.

 ` klassenmanage-
ment,

 ` organisatorische 
aspecten van 
leeromgevingen.

samenwerking en 
onderwijsinnovatie

 ` kwaliteitszorg,
 ` leerlingvolgsys-
temen,

 ` organisatievormen 
voor scholen.

Infrastructuur waar 
scholen onderdeel 
van zijn:

 ` sociaal, cultureel, 
maatschappelijk,

 ` educatief,
 ` economisch.

 ` (gedrags)
psychologie

 ` loopbaan ontwik-
keling,

 ` 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. prakti-
sche, 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), methodi-
sche 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.

…organisatiemo-
dellen 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 integra-
tie tussen praktische 
kennis, methodische 
en theoretische 
kennis en op basis 
van diagnose.

Benutten van theore-
tische, methodische 
en praktische kennis
voor reflectie en 
zelfonderzoek re-
sulterend in sterkte 
zwakte analyse en 
ontwikkelingsvragen.

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

…interactiepatronen 
en interventiemoge-
lijkheden, en gericht 
op verbetering eigen 
(school)praktijk.

…opvoeden, leren 
en ontwikkeling, en 
gericht op verbete-
ring eigen (school)
praktijk.

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

…klassenmanage-
ment en organisatie 
leeromgeving en 
gericht op verbete-
ren eigen (school)
praktijk.

…schoolontwikkeling 
en innovatie. Dit in 
onderling overleg.

…samenwerkingsre-
latie en van daaruit 
op verbeteren eigen 
schoolpraktijk. 
Dit in onderling 
overleg.

…eigen professionele 
bekwaamheid en van 
daaruit systematisch 
werken aan ontwik-
kelingsvragen.

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

…opvoeden, leren en 
ontwikkeling.

doelgroep 
(leerlingen)

…didactiek (in relatie 
tot leren) en inhoud 
van het vak.

doelgroep 
(leerlingen)

…didactiek (in relatie 
tot leren) en inhoud 
van het vak.

doelgroep 
(leerlingen)

…klassenmanage-
ment, organisatie en 
leeromgeving. 

doelgroep
(leerlingen)

…schoolontwikkeling 
en innovatie.

doelgroep (m.n. 
collega’s, directie, 
bestuur)

….samenwerking met 
de omgeving.

doelgroep (m.n. 
ouders, instellingen, 
bedrijfsleven)

…de eigen profes-
sionele identiteit en 
ontwikkeling en van 
daaruit vormgeving
aan het beroep.

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).

…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).

…gemeenschappelij-
ke onderwijspraktijk 
en kunnen inschake-
len 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).
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4. Schematische weergave van het curriculum in leerlijnen 

Leerlijnen Lerarenopleiding 
Geschiedenis ROM

Eindkwalificaties
Afstudeerprogramma

BoKS Competenties

O
pl

ei
di

ng
ss

pe
ci

fie
k Historische kennis

KG

Kennisbases 
Vak & 

Vakdidactiek

3*

Historisch redeneren

Vakdidactiek KG PG 2 3 4 6 7* Afstuderen leraar
Competenties 3 en 7

Onderzoek binnen het vak KG PG 3 7*

Le
ro

-b
re

ed

Stage, leren & werken PG 1 t/m 7 Assessment Startbekwaam
Competenties 1 t/m 7

Beroepsvoorbereidende vakken: pe-
dagogiek, didactiek, praktijkonderzoek, 

flankerend (ict, taalgericht vakonderwijs, 
logopedie, drama, etc.)

KG PG Kennisbasis 
generiek 1 t/m 7*

Keuzevakken, minoren SG 7*

Studieloopbaancoaching SG

* 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 * gemarkeer-
de leerlijnen worden de benodigde kennis en vaardigheden voor de betreffende competentie(s) getoetst.
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5. Dekking Landelijke Kennisbases in het programma
A Kennisbasis Generiek
Groepen* Kennisdomein Cursussen die deze kennisba-

sis toetsen (vakspecifiek)
Generiek Lero vt
Welke cursus welk jaar?

1.1 t/m 1.4 Leren in diverse 
contexten

Vakdidactiek jaar 2 en 3 wor-
den geven in samenwerking 
met de vakken Effectief leren 
en Samenwerkend leren

 ` 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

2.1 t/m 2.6 Didactiek en leren In verschillende vakdidacti-
sche cursussen:
Proeftuin 1, 2 en 3 in jaar 1.
Vakdidactiek jaar 2 en 3

 ` 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

3.1t/m 3.3 Communicatie, 
interactie en groeps-
dynamica

-Logopedie, jaar 2
-Drama, jaar 1

 ` 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 spe-
ciale behoeften

 ` Zorg en leerlingbegeleiding I jaar 3/ Passend onderwijs 
jaar 3 

6.1 t/m 6.4 De professionele 
docent, waaronder 
praktijkonderzoek

In samenwerking met de 
vakgroep Geschiedenis 
wordt hier vooral onderzoek 
gedaan naar de combinatie 
van historisch redeneren bij 
leerlingen en vakdidactiek.

 ` 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

Proeftuin 1 en VD in jaar 4.  ` 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 

8.1 t/m 8.4 Pedagogische 
kwaliteit

 ` 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

9.1 t/m9.4 Diversiteit in het 
onderwijs

 ` 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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B Kennisbasis vak
Kennisbasisvak(didactiek) onderwerpen Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4
Hoofdstuk 1 Conceptuele Principes van het 
vak *.
Beschrijving van het vakgebied

 ` Studieterrein
 ` Begrippen
 ` Redeneerwijzen
 ` Kennisvormen
 ` Deelterreinen 

Doelen en functies van het schoolvak
 ` Historisch denken
 ` Functies van Geschiedenis

Proeftuin 1

Proeftuin 1 Basiscursus 
Historisch Rede-
neren

VD jaar 3
Blok 3 en 4

Theorie en Histo-
risch Redeneren

Hoofdstuk 2 Vakdidactiek *
Doelstellingen 

 ` Kerndoelen en eindtermen
 ` Leerdoelen
 ` Basisinzichten 
 ` Visie op het vak

Leermiddelen
 ` Teksten
 ` Beeld en geluid
 ` ICT

Werkvormen
 ` Aanbiedende werkvormen
 ` Activerende werkvormen
 ` Geschiedenis buiten de school

Evaluatie
 ` Functies en evaluatie middelen
 ` Toetsen samenstellen en beoordelen

Ten slotte wordt in jaar 3 bij Vakdidactiek 
aandacht besteed aan de wijze waarop je 
Historisch Redeneren kunt aanleren bij 
leerlingen.

Proeftuin 2
Proeftuin 1

Proeftuin 1, 2 
en 3

Proeftuin 2

Proeftuin 1

VD blok
1 en 2

VD blok 1,2 en 3

VD blok 1,2 en 3
Nl 1500-1700
MEGA

VD blok 1,2 en 3

VD blok 1

VD blok 3-4

VD blok 2
VD blok 2 

Uitstroomprofiel

Uitstroomprofiel

* Zoals ook in de kennisbasis nadrukkelijk wordt aangegeven is Hoofdstuk 1 van de kennisbasis vrijwel niet afzonderlijk te 
zien van hoofdstuk 2, daarom ook de overlap in cursussen die hier blijkt. 
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Kennisbasis Vak (didactiek) onderwerpen  Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4
Hoofdstuk 3 Historisch Redeneren #

 ` Verzamelen
 ` Ordenen
 ` Verklaren
 ` Beeldvormen

Dit onderdeel wordt specifiek opgesplitst (in Verzamelen, Ordenen, Verklaren en 
Beeldvormen) en benoemd en verdeeld over alle cursussen in jaar 1 om studen-
ten hier uitdrukkelijk mee in aanraking te laten komen. 
In de volgende jaren komen alle onderdelen in iedere vakcursus die wordt 
gegeven aan bod omdat dit de basis is van Geschiedenis leren. Je kunt geen 
vakcursussen geven zonder deze onderdelen aan de orde te laten komen.
Daarnaast komt historische redeneren nadrukkelijk als apart onderdeel naar 
voren in: 
Oudheid

Thema Bronnen 
VD blok 4 

VD blok 3-4
Scriptiecursus

Afstudeerscriptie

Hoofdstuk 4 
Tijdvakken en kenmerkende aspecten #

Historisch tijdvak-
kenover-zicht

Tijd van Jagers en Boeren Oudheid
Tijd van Grieken en Romeinen Oudheid Thema Oudheid
Tijd van Monniken en Ridders Middeleeuwen

Midden -Oosten
Thema ME

Tijd van Steden en Staten Middeleeuwen
Midden -Oosten

Thema ME De cursussen 
wereldbeelden 
en China zijn 
diachroon van 
aard en beslaan 
derhalve meer-
dere tijdvakken

Tijd van Ontdekkers en Hervormers Nieuwe Gs
Midden -Oosten

NL 1500-1700 Gender

Tijd van Regenten en Vorsten Nieuwe Geschiedenis
Midden -Oosten

NL 1500-1700 Gender
Indonesië

Tijd van Pruiken en Revoluties
Nieuwe Geschiedenis
Midden –Oosten
VS

NL na 1700 Gender
Indonesië 
Thema Nieuwe Gs.

Tijd van Burgers en Stoommachines
Nieuwste Gs
Midden -Oosten
VS
Staatsinrichting

NL na 1700 Gender 
Thema Nieuwe Gs.
Indonesië

Tijd van de wereldoorlogen
Nieuwste Gs
Midden -Oosten
VS
Staatsinrichting

NL na 1700 Gender 
Thema Nieuwste Gs
Indonesië

Tijd van Televisie en Computer Nieuwste Gs
Midden -Oosten
VS
Staatsinrichting

NL na 1700 Gender 
Thema Nieuwste Gs
Indonesië

# Aangezien geschiedenis niet valt te begrijpen zonder het begrip van historische vaardigheden/ 
Historisch Redeneren is ook hier sprake van de combinatie van onderdelen in cursussen
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6. Toetsdekkingsmatrices bij de eindkwalificaties Lerarenopleiding Geschiedenis. 
Studiejaar 1 Planning 2015-2016

PROPEDEUSE EC Co
m

pe
te

nt
ie

s

Competentie
niveau

Kennisbasis 
(Onderdeel 
BoKS)

Kennisbasis 
(sub) groepen Toetsvorm Romlijn

Cursushandleiding Observerend
Vakken vakgroep
Oudheid/Historisch Redeneren 5 3 4 Vak Domein 3 en 4 KT KG
Historische tijdvakken overzicht 3 3 1 Vak Domein 3 en 4 KT PG
Middeleeuwen 5 3 4 Vak Domein 3 en 4 KT KG
Midden-Oosten 3 3 3 Vak Domein 3 en 4 KT/VT KG
Nieuwe Geschiedenis 1500-1815 5 3 4 Vak Domein 3 en 4 KT/VT KG
Een wereld apart 3 3 2 Vak KT KG
Staatsinrichting 3 3 4 Vak Domein 3 en 4 KT/VT KG
Nieuwste Geschiedenis 1815-heden 6 3 4 Vak Domein 3 en 4 KT KG
Verenigde Staten 3 3 2 Vak Domein 3 en 4 KT KG
Proeftuin 1 2 3 1 Vak(didactiek) Domein 1 en 2 VT KG
Proeftuin 2 1 3 1 Vak(didactiek) Domein 1 en 2 VT PG
Proeftuin 3 2 3 1 Vak(didactiek) Domein 1 en 2 VT PG
Vakken generiek

VOS 2 3 1 Generiek

1.2 – 1.4
2.1 – 2.6
6.1 – 6.4
7.1 – 7.3
8.1 – 8.4

KT KG

Docentvaardigheden ICT 2 3 1 Generiek 2.1 t/m 2.6, 
4.16 BO KG

Drama 2 7 1 Generiek 3.1 t/m 3.3 BO KG
Taalmeting (verplicht) 0 n.v.t. 1 Generiek 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

60
Eindnorm jaar 1= Bindend Studie Advies (BSA), minimaal 48 EC behalen
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Studiejaar 2 Planning 2015-2016

JAAR 2 (HOOFDFASE) EC Co
m

pe
te

nt
ie

s

Competentie
niveau

Kennisbasis
(onderdeel 
BoKS)

Kennisbasis 
(sub) groepen Toetsvorm ROM-lijn

Cursushandleiding Begeleid
Vakken vakgroep
NL Geschiedenis 1500-1700 3             3 4 Vak Domein 3 en 4 KT/VT PG
NL geschiedenis na 1700 3 3 4 Vak Domein 3 en 4 KT/VT KG
Thema Bronnen 3 3 3 Vak Domein 3 en 4 KT KG
Thema Oudheid 3 3 4 Vak Domein 3 en 4 KT KG
Thema Middeleeuwen 3 3 4 Vak Domein 3 en 4 KT KG
Vakproject MEGA 4 3 3 Vak(didactiek) VT PG
Vakdidactiek jaar 2 A 2 3 3 Vak(didactiek) Domein 1 en 2 VT PG
Vakdidactiek jaar 2 B 2 3 3 Vak(didactiek) Domein 1 en 2 VT PG
Vakdidactiek jaar 2 C 2 3 3 Vak(didactiek) Domein 1 en 2 VT PG

Basiscursus Hist Redeneren 2 3 3 Vak(didactiek) Domein 1,2, 3 
en 4 VT PG

Vakken generiek

Onderwijssociologie en diversiteit. 3 3 Generiek 6.1 t/m 6.4, 
9.1 t/m 9.4 VT en BO KG

Arrangeren Digitaal Leermateriaal 2 2 2 Generiek Generieke ken-
nisbasis ICT O KG

Logopedie 2 2 Generiek 3.1 t/m 3.3, 
6.1 t/m 6.4 VS KG

Adolescentiepsychologie 2 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

ST KG

Onderwijspsychologie 2 2 Generiek 1.1-1.4, 2.1 t/m 
2.6, 8.1 t/m 8.4 S KG

Effectief leren en directe instructie 2 2 Generiek 1.1 t/m 1.4, 
2.1 t/m 2.6 VT 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 n.v.t. Overstijgend n.v.t. Diversen SG

60
Eindnorm hoofdfase zie jaar 3 
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Studiejaar 3 Planning 2015-2016

 JAAR 3 (HOOFDFASE) EC Co
m

pe
te

nt
ie

s

Competentie
niveau

Kennisbasis
(onderdeel 
BOKS)

Kennisbasis 
(sub) groepen Toetsvorm ROM-lijn

Cursushandleiding Zelfstandig
Vakken vakgroep
Scriptiecursus 3 3 3 Vak Domein 3 en 4 KT KG
Gender&Sociale Geschiedenis 3 3 3 Vak Domein 3 en 4 KT KG
Thema Nieuwe Ges revoluties 3 3 3/4 Vak Domein 3 en 4 KT KG
Indonesië en de West 3 3 3 Vak Domein 3 en 4 KT KG
Thema Nieuwste geschiedenis/ 
Totalitaire regimes 3 3 4 Vak Domein 3 en 4 KT KG

Staatsvormingsprocessen 3 3 3 Vak Domein 3 en 4 KT KG

Landelijke Kennistoets 1 3 3 Vak Domein 1, 2, 3 
en 4 KT KG

Vakdidactiek, helpdesk jaar 3A 1 3 3 Vak(didactiek) Domein 1 en 2 VT PG
Vakdidactiek, helpdesk jaar 3B 2 3 3 Vak(didactiek) Domein 1 en 2 VT PG
Vakdidactiek, helpdesk jaar 3C 1 3 3 Vak(didactiek) Domein 1 en 2 VT PG

Vakdidactiek, helpdesk jaar 3D 1 3 3 Vak(didactiek) Domein 1,2,3 
en 4 VT PG

Vakken Generiek

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

KT KG

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 KG PG

POiS 4 n.v.t. 3 Generiek 2.1 t/m 2.6, 6.1 
t/m 6.4 VS PG

Activerende didactiek en 
Samenwerkend leren 2 n.v.t. 3 Generiek 1.1 t/m 1.4, 2.1 

t/m 2.6 S PG

Stage, Leren & werken jr 3, deel 1 5 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 4 Generiek n.v.t. AS
Lio-assessment 0 7 3 Generiek n.v.t. BP-Portfolio SG
SLC jaar 3 2 3 Overstijgend n.v.t. PF SG

60
Eindnorm hoofdfase is Lio Assessment: positieve  uitslag geeft toegang tot afstudeerfase 
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Studiejaar 4 Planning 2015-2016

JAAR 4 (HOOFDFASE) EC Co
m

pe
te

nt
ie

s

Competentie
niveau

Kennisbasis
(onderdeel 
BOKS)

Kennisbasis 
(sub) groepen Toetsvorm ROM-lijn

Cursushandleiding Zelfstandig
Vakken vakgroep
VD jaar 4A 3 3 4 Vak(didactiek) Domein 1 en 2 PG PG
China 3 3 4 Vak Domein 3 en 4 KG KG
Vakken Generiek

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

VS KG PG

Passend onderwijs 2 2 n.v.t. 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

KT/VT KG PG

Stage, Leren & werken jr. 4 8 1 t/m 7 4 Generiek BP PG

Afstuderen vak + VD 8 3 4 Vak,
Vakdidactiek

Domein 1,2,3 
en 4 BO KG

Assessment startbekwaam 0 1 t/m 7 4
Vak, 

Vakdidactiek 
en generiek

n.v.t. PF/AS PG

Minor 30 7 4 Overstijgend n.v.t. Diversen SG
SLC jaar 4 2 7 4 Generiek 6.1, 3.2 BP-Portfolio SG

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