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Voorwoord
Voor u ligt het opleidingsprofiel van de Lerarenopleiding Biologie. In dit document beschrijven wij zowel
de inrichting van de opleiding, als de keuzes die daaraan ten grondslag liggen.
In het opleidingsprofiel beschrijven we verder voor welke beroepscontext we opleiden, hoe de opleiding
is opgezet, ingericht en georganiseerd, welke keuzes daarin zijn gemaakt en hoe wij het niveau borgen.
Daarmee heeft dit document een legitimatie- en informatiefunctie voor ons team, onze studenten, de
hogeschool en externe betrokkenen:
`` Het geeft informatie over de uitgangspunten, eindkwalificaties, vormgeving en inhoud van de
opleiding.
`` Met behulp van dit profiel kunnen gesprekken worden gevoerd met bijvoorbeeld nieuwe collega’s,
studenten, docenten uit het werkveld en van andere (leraren)opleidingen.
Dit opleidingsprofiel vormt tevens de basis voor een kritische reflectie in de accreditatiecyclus. Elk jaar
worden specifieke doelstellingen en verbeteracties opgesteld in het jaarplan van de opleiding.
Tenslotte is het opleidingsprofiel een toetsplan. In de betreffende hoofdstukken gaan we namelijk in op
de eindkwalificaties (H2), de wijze waarop deze in het curriculum tot uiting komen (H3) en hoe vervolgens
de toetsing daarvan plaatsvindt (H4 en toetsdekkingsmatrices in bijlage 6).
Juni 2015
Team Lerarenopleiding Biologie
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Inleiding
De lerarenopleiding Biologie is onderdeel van het cluster Exact van het Instituut voor Lerarenopleidingen
(IvL) van Hogeschool Rotterdam (HR). De opleiding wordt in voltijd en deeltijd aangeboden. Daarnaast is
er de duale variant Opleiden in de School (OidS), waarbij studenten een substantieel deel van de opleiding
in de opleidingsschool volgen. Verder zijn er leertrajecten voor specifieke doelgroepen (zie hoofdstuk 3).
Als opleiding van HR onderschrijven wij de missie en visie van de hogeschool en het Rotterdams Onderwijs
Model (ROM).
Hogeschool Rotterdam heeft haar missie en visie verwoord in het Position paper (2014). De opleiding
hanteert de vijf doelstellingen voor het sturen op kwaliteit, zij zijn verwerkt in het strategisch beleid van
het IvL en doorvertaald in het beleid van het cluster en de opleidingen.
Hogeschool Rotterdam: missie en visie
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:
1. hoge waardering door experts
2. hoge studenttevredenheid
3. hoge medewerkerstevredenheid
4. zoveel mogelijk op niveau afgestudeerde studenten
5. goede aansluiting op de arbeidsmarkt.”
(Hogeschool Rotterdam, 2015)
Op instituutsniveau is een visie op onderwijs geformuleerd, die als een specifiekere uitwerking gezien
kan worden van de missie op HR-niveau. De kernpunten uit deze IVL-brede missie zijn: aandacht voor
vakmanschap en meesterschap, de lerarenopleider als voorbeeld: ‘teach as you preach’ en de vier
kernwaarden van het IVL.
Onderwijsvisie 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”. 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.
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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 pedagogischdidactisch terrein.
Het uitgangspunt voor al ons handelen is: ‘teach as you preach’. Dit is zichtbaar in 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.
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. “
(Instituut voor Lerarenopleidingen, 2013)
Onderwijsorganisatie Lerarenopleiding VO/BVE
De Hogeschool Rotterdam en de instituten daarbinnen kennen een platte organisatiestructuur. Er is sprake
van twee managementlagen: het College van Bestuur en de Instituutsdirectie. Sinds 1 september 2007
vormen de PABO en Lerarenopleidingen VO/BVE (Lero) één instituut, het Instituut voor Lerarenopleidingen
(IvL).
Binnen het functiehuis van de Hogeschool Rotterdam kennen we bij de instituten naast de directie alleen
de onderwijsmanagers en de manager bedrijfsvoering als leidinggevenden. De manager bedrijfsvoering
is ook lid van het managementteam van de Lero.
Voor de inrichting van het onderwijsproces is in dit verband vooral de functie van onderwijsmanager
van belang. Hij/zij geeft leiding aan het onderwijzend personeel en stuurt onderwijsinnovatie en
curriculumvernieuwing aan.
De Lero heeft vijf onderwijsmanagers. Drie onderwijsmanagers sturen een cluster van opleidingen aan (Exact,
Mens & Maatschappij en Talen). Een onderwijsmanager stuurt de regiomanagers aan, een onderwijsmanager
stuurt het beroepsvoorbereidend onderwijs aan. Taken kunnen door de onderwijsmanagers aan docerend
personeel worden gedelegeerd. Meestal is dit de vakgroepcoördinator. Voor alle docentfuncties geldt, dat
verantwoording over de kwaliteit van de werkzaamheden wordt afgelegd aan de onderwijsmanager. De
docenten in de verschillende functies dragen daarbij verantwoordelijkheid voor de taken die zij vervullen.
Op het niveau van de docent kan dat zijn het uitvoeren en ontwikkelen van delen van het curriculum, op
het niveau van de hogeschooldocent is dat het trekken van vernieuwing en innovatie van het curriculum.
Raad van Toezicht

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

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

Pabo
Onderwijsmanager
loc. Dordrecht
Pabo
Onderwijsmanager
loc. Rotterdam

Lero
Onderwijsmanager
Talen
LERO
Onderwijsmanager
Mens & Maatschappij

Lero
Onderwijsmanager
Exact
Lero
Onderwijsmanager
BV/OK

ML&I
Onderwijsmanager
Master Leren &
Innoveren

Figuur 1. Organogram IvL
De bachelor Lerarenopleiding Biologie vormt samen met de opleidingen Wiskunde, Natuurkunde en
Technisch Beroepsonderwijs het cluster Exact van het IvL. De onderwijsmanager van het cluster draagt
de eindverantwoordelijkheid voor de inrichting van de curricula en de dagelijkse gang van zaken rondom
het primaire onderwijsproces. Elke opleiding heeft een eigen vakgroep coördinator. Deze coördinator
begeleidt het primaire proces van de opleiding en is het eerste aanspreekpunt wat betreft de inhoud en
vormgeving van het curriculum.
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Tevens is er vanuit de beroepsvoorbereidende collega’s minimaal één collega aangewezen die zich
verbindt met de opleiding en actief is in studentpanelgesprekken en afstemming en maatwerk met het
bv programma voor deze opleiding en de ontwikkeling en uitvoering van de onderwijsvisie van deze
opleiding. Om gemeenschappelijke curriculumkaders continu te actualiseren en te stroomlijnen is er een
curriculumcommissie opgericht voor de Lero, hierin heeft de vakgroep coördinator biologie zitting.
Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de diverse functionarissen zijn vastgelegd in TBV-Lero.
TBV van examen- en toetscommissies zijn vastgelegd in een apart document.
Kwaliteitszorg
Binnen de Hogeschool Rotterdam en IvL is sprake van een systeem van integrale kwaliteitszorg waar de
opleiding bij aansluit. Voor de borging van de toetskwaliteit zijn de volgende instrumenten in dit verband
van belang: toetsbeleid, toetsplan (onderdeel van dit opleidingsprofiel), de rapportages van de toets- ,
examen- en opleidingscommissie, de NSE, de cursusevaluaties, de studentevaluaties, evaluaties van alumni
en werkveld, de HBO-monitor en de Keuzegids. Verbeterpunten worden opgenomen in het jaarplan
van de opleiding, met vermelding van de verantwoordelijken en de deadlines. Onder aansturing van het
management wordt er gewerkt met de PDCA-cyclus.
Er is een pilot ‘Slimmer Evalueren’, waarbij de vakgroep biologie digitale student- en docentevaluaties afneemt.
Er wordt gekeken naar een betere manier om het onderwijs digitaal te evalueren na de onderwijsperiodes.
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1.

Beroepsprofiel lerarenopleiding Biologie
De lerarenopleiding Biologie leidt op tot tweedegraads leraar biologie. Het vak biologie wordt in het gehele
voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs aangeboden. We bedienen een grote regio: de grootstedelijke
omgeving van Rotterdam en de regio’s Zuid-Holland, Zeeland en een deel van Midden Nederland. Vooral
de grote steden vormen een complexe context waarmee een leraar binnen het voortgezet onderwijs en
middelbaar beroepsonderwijs te maken krijgt. De uitdagingen waarmee hij wordt geconfronteerd betreffen
onder meer een toenemende diversiteit onder deelnemers aan het onderwijs. Ook het studentenbestand
met veel diversiteit, vanzelfsprekend op een hogeschool in een stad als Rotterdam, zorgt ervoor dat
de studenten elkaar qua cultuur en achtergrond ontmoeten, leren kennen, respecteren en met elkaar
samenwerken, waardevol voor docenten van scholen met een diverse populatie.
Missie
“Onze missie is dat wie bij ons gestudeerd heeft, “de vonk” naar leerlingen toe kan overbrengen. Voor
biologie, de natuur en voor leerlingen die uit een diverse achtergrond op de scholen in Rotterdam en
omgeving zitten. Wij bieden biologie die zich richt op een breed scala aan onderwerpen, variërend van
stadsecologie tot grootstedelijke jeugdproblematiek, van flora tot moleculaire genetica.
Wij willen een tweedegraads biologie opleiding zijn die de inhoud van het vak “trouw” blijft en dat als
vertrekpunt ziet om de toekomstige biologiedocenten in de regio zodanig met kennis toe te rusten dat ze
in staat zijn om de leerlingen in deze kennis-zwakke regio te helpen het beste uit zichzelf te halen en zelf
door praktijkonderzoek hun onderwijs te verbeteren.”
Lerarenopleiding Biologie Hogeschool Rotterdam, 2015

1.1.

Visie op het beroep

De vierjarige bachelor Leraar Biologie leidt startbekwame leraren op. Studenten verwerven na het behalen
van hun getuigschrift ‘Leraar Biologie’ de titel ‘Bachelor of Education’ en een tweedegraads lesbevoegdheid.
Hiermee is hij bevoegd om les te geven in de eerste drie jaar van havo en vwo, alle leerjaren van het vmbo
en in het mbo. De startbekwame leraar is toegerust voor het verzorgen van onderwijs op:
`` microniveau: lesgeven aan en begeleiden van individuele leerlingen en groepen;
`` mesoniveau: bijdragen aan de ontwikkeling van onderwijs in de school;
`` macroniveau: overheidsbeleid vertalen naar consequenties voor de onderwijspraktijk op micro- en
mesoniveau.
Vanaf cohort 2013-2014 specialiseren studenten zich in een afstudeerrichting, die ook vermeld wordt op het
diploma: algemeen vormend onderwijs (avo) dan wel (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs (vmbo).
De leraar is primair verantwoordelijk voor de inhoud van zijn lessen (vakinhoudelijk bekwaam), de manier
waarop zijn leerlingen die inhoud eigen maken (vakdidactisch bekwaam). Daarnaast is hij verantwoordelijk
voor een veilig – ondersteunend- en inspirerend leerklimaat (pedagogisch bekwaam).
Hij draagt zorg voor de samenstelling van een lesprogramma waarin hij vorm geeft aan wat moet worden
geleerd (kerndoelen, eindtermen en examenprogramma). Dit programma is toegesneden op het niveau
en de kenmerken van zijn leerlingen. Hij plant en organiseert zijn werk en evalueert zijn lessen en
onderwijsprogramma regelmatig.
De leraar werkt in een onderwijsorganisatie. Hij werkt samen met collega’s in wederzijdse consultatie en
draagt bij aan een professionele cultuur in zijn organisatie. Daarnaast onderhoudt hij contacten met ouders/
verzorgers en andere professionals die voor de leerling belangrijk zijn. Omdat excursies een wezenlijk
onderdeel van zijn beroep zijn, zal hij ook contact onderhouden met externe organisaties.
Deze kenmerken zijn geworteld in de wettelijke competenties voor de leraar die tot stand gekomen zijn door
een combinatie van vier kernrollen (interpersoonlijk handelen, pedagogisch handelen, vak- en vakdidactisch
handelen en organisatorisch handelen) en vier contexten (werken met leerlingen, werken binnen een team,
werken met de omgeving en werken aan de eigen ontwikkeling). Deze competenties bepalen in hoofdlijnen
welke eisen aan het beroep van leraar zijn gesteld.

1.2.

Recente ontwikkelingen

Binnen de lerarenopleiding biologie hebben we te maken met verschillende ontwikkelingen die vakgerelateerd
of onderwijsgerelateerd zijn.
De afgelopen jaren werden landelijk een aantal vernieuwingen in het biologie-onderwijs in gang gezet:
Door CVBO is een leerlijn biologie uitgewerkt van 4-18 jaar.
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De concept-contextbenadering. Hiermee is het mogelijk voor een specifieke groep leerlingen relevante
onderwijsinhoud te selecteren.1 Daartoe wordt het begrip ‘context’ gedefinieerd als handelingspraktijk.
Onderwijsdoelstellingen op basis van de concept-contextbenadering richten zich op gebruik van concepten
in contexten. Door de vakinhoud in contexten aan te bieden en contexten te kiezen die voor leerlingen
betekenisvol zijn, kan de relevantie van het aanbod voor leerlingen worden vergroot. Door uit te gaan van
de relatie tussen contexten en concepten kan samenhang worden uitgewerkt tussen:
1. meerdere concepten binnen eenzelfde context (contextuele samenhang);
2. eenzelfde concept binnen verschillende contexten en daarop aansluitend de ontwikkeling van een
nieuw concept op basis van het eerste concept (conceptuele samenhang).
Landelijk is deze ontwikkeling al opgenomen in het biologieonderwijs van de bovenbouw van havo en
vwo. De methodes en landelijke examens zijn op basis hiervan vernieuwd en ook in de onderbouw gaat
deze ontwikkeling verder. Onze docenten reiken vanuit hun achtergrond in de lessen diverse contexten
aan, het handboek Biology is conceptgewijs opgebouwd. Bij vakdidactiek jaar 4 wordt komt de conceptcontextbenadering aan de orde en bij de cursus Biologie en Samenleving verdiepen de studenten zich in
beroepen die op de beroepsopleidingen aangeboden worden.
Het leergebied. In het vmbo worden al geruime tijd vakken geïntegreerd aangeboden in zogenaamde
leergebieden. Het leergebied mens en natuur omvat elementen uit de vakken biologie, natuurkunde,
scheikunde, techniek en verzorging. Studenten worden in de opleiding op dit leergebied voorbereid door
projectmatige samenwerking met biologie- en natuurkundestudenten en docenten van de opleiding
natuurkunde en biologie tijdens de cursus Mens en Natuur.
In april 20142 verscheen bij de SLO het document Kennisbasis natuurwetenschappen en technologie voor
de onderbouw vo. Dit bedoelde een uitvoering te geven aan het Actieplan Beter Presteren3 (juni 2011). Doel
van de kennisbasis Natuurwetenschappen en technologie is een bijdrage leveren aan de verbetering van
de leeropbrengst, in internationaal perspectief (PISA) en met het oog op het onderwijs in de bovenbouw
(vmbo en havo-vwo). De minor Science waar studenten inzoomen op de kennisbasis Natuurwetenschappen
en technologie, is ook een samenwerking van de lerarenopleidingen natuurkunde, wiskunde en biologie.
Er is binnen het cluster Exact, samen met het vakdidactici van het Freudenthal Instituut in Utrecht, gewerkt
aan verdere ontwikkeling van een reeds bij ons bestaande minor Science. Waarbij naast vakverbredende
onderdelen met werkvormen als Inquiry Based Learning ook vakverdiepende onderdelen aangeboden
worden.
Cross-cutting concepts, samenhang in het Beta onderwijs. De Next Generation Science Standards4 (NGSS)
bevatten 7 Crosscutting Concepts die de karakteristieke denkwijzen weergeven die de natuurwetenschappen
verbinden en helpen om de natuur te doorgronden. Studenten die de NGSS crosscutting concepts begrijpen,
zullen gemakkelijker wetenschappelijke ideeën doorgronden en integreren.In vakdidactiek jaar 4 wordt
hierop ingegaan.
Een belangrijke ontwikkeling voor de tweedegraads lerarenopleidingen is de landelijke kennisbasis en de
landelijke kennistoets (LKT). Dit wordt gecoördineerd voor de Vereniging Hogescholen onder het project
“10 voor de leraar” (zie www.10voordeleraar.nl)
Alle studenten die met de opleiding gestart zijn vanaf 1 september 2011 moeten een voldoende halen
voor de verplichte landelijke kennistoets om te kunnen afstuderen.
Verschillende docenten van de lerarenopleiding biologie zijn nauw betrokken bij het ontwerp van de toetsen
en het proces van cesuurbepaling.
De rol van ICT in het onderwijs krijgt steeds meer aandacht, in de diverse lessen die de studenten volgen
en in de specifieke ICT-cursussen die generiek aangeboden worden. Het is zelfs mogelijk een minor digitale
didactiek te kiezen, aangeboden binnen IVL.
Verder zijn er ontwikkelingen op pedagogisch didactisch gebied vanwege een behoefte aan intensievere
begeleiding van de leerlingen door onze studenten, denk aan passend onderwijs en de straatcultuur die
de klas binnenkomt. Cursussen als taalgericht lesgeven en Passend onderwijs zijn hierop gericht.
In het onderwijs, in het bijzonder het beroepsonderwijs, is steeds meer nadruk komen te liggen op de
pedagogische kwaliteiten van de docent. Kernwoorden hierbij zijn verantwoordelijkheid, vertrouwen en
verbinding. Ook in ons curriculum komt meer nadruk op de pedagogische kwaliteit, in jaar 4 is onlangs de
cursus Pedagogisch handelen van de docent ingevoerd.

1
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Naar actueel, relevant en samenhangend biologieonderwijs. Eindrapportage van de Commissie Vernieuwing Biologie Onderwijs, met nieuwe examenprogramma’s biologie voor havo en vwo (Boersma et al. 2010).
http://www.slo.nl/downloads/2014/kennisbasis-natuurwetenschappen-en-technologie-voor-de-onderbouw-vo.pdf/
http://www.schoolaanzet.nl/fileadmin/contentelementen/school_aan_zet/actieplan-vo-beter-presteren.pdf
http://www.nextgenscience.org/
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Naast natuurwetenschappelijk onderzoek krijgt praktijkonderzoek een steeds grotere rol in het onderwijs.
Sinds een paar jaar wordt in jaar 3 de cursus Praktijkonderzoek in de school aangeboden. Het vervolg hierop
is het afstudeeronderzoek in jaar 4, dit geeft een verdieping van de onderzoeksvaardigheden (competentie
7) in een eigen vakdidactisch praktijkonderzoek.

1.3.

Relatie met het werkveld

De opleiding heeft contact met de regionale onderwijsinstellingen (werkveld) waar de studenten leren, stage
lopen of werken. Zo houdt de opleiding inzicht in de behoeften van het werkveld en deelt haar expertise
met het werkveld; de opleiding leidt immers docenten op die op hun beurt de beroepsbevolking van de
toekomst opleiden.
Om de contacten met het werkveld een structureel karakter te geven, heeft het IvL een algemene
overkoepelende beroepenveldcommissie die een aantal maal per studiejaar bijeen komt om over
strategische, beleidsmatige en onderwijskundige zaken te praten met het MT. Daarnaast heeft elke opleiding
binnen het cluster een eigen werkveldcommissie die ongeveer tweemaal per jaar bijeen komt. Ook wordt
er per cluster eenmaal per jaar een bijeenkomst georganiseerd voor alle leden van de werkveldcommissies
die binnen het cluster vallen. In deze werkveldcommissies hebben vertegenwoordigers van regionale
instellingen zitting.
De relatie met de actuele beroepspraktijk en de nieuwste ontwikkelingen op diverse terreinen (vakdidactiek,
vakkennis, pedagogiek, onderwijskunde, didactiek, epigenetica, biotechnologie, DNA-technieken etc.) worden
geborgd door intensief contact met het beroepenveld, de werkveldcommissie, landelijke overlegorganen
(zoals ADEF), landelijke koppeling aan het Expertisecentrum Maatschappelijke innovatie (Rotterdam zuid),
landelijke beroepsverenigingen zoals NVON en NIBI, internationale benchmarking (België, Suriname en
Aruba), internationale Science en Society conferenties (EMBL) en internationale netwerken (Kastalia en ETEN).
Landelijk zijn er 2 organisaties in het bijzonder relevant voor docenten biologie; De NVON en het NIBI
De NVON is een belangenvereniging voor docenten die lesgeven in de exacte vakken, de NVON behartigt
op onderwijskundig gebied de belangen van de natuurwetenschappen.
De vakgroepcoördinator organiseert op de opleiding, in opdracht van de NVON, jaarlijks, een regionale
vmbo biologie eindexamenbespreking voor het werkveld en de 4e jaars studenten.
Dit voorziet in een vraag van het werkveld en biedt naast de kennisdeling m.b.t. het landelijk vmbo examen
biologie, een unieke kans om het werkveld te ontmoeten en te bevragen op verschillende onderwerpen.
Het NIBI, het Nederlands Instituut voor Biologie is de beroepsvereniging van ruim 5500 wetenschappers,
docenten, ondernemers, beleidsmakers en studenten, die biologische kennis ontwikkelen en toepassen.
Het wil biologische kennisontwikkeling bevorderen, het biologieonderwijs verbeteren, toepassing van
biologische kennis stimuleren, maatschappelijk draagvlak voor kennisontwikkeling en toepassing daarvan
versterken en de keuze voor een opleiding en carrière in de biowetenschappen bevorderen.
De vakgroepcoördinator is voorzitter van het organiserend comité van de twee biologie onderwijsconferenties
van het NIBI. Door deelname aan het comité, kunnen onze studenten deelnemen aan deze
onderwijsconferenties in het kader van de cursus Congresdeelname. Veel docenten uit het werkveld zijn
op deze conferenties aanwezig, waarbij er voor de docenten van de opleiding volop mogelijkheden zijn
voor het ontmoeten van alumni en docenten uit het werkveld.
De contacten met het werkveld vinden verder plaats via de stagebegeleiding van studenten die op een
groot aantal scholen stage lopen. Iedere student krijgt elk jaar een stagebezoek.
Op een aantal vo scholen zijn docenten van de lero intern begeleider (IB-er). Het IB schap, waarbij op een
vaste dag in de week de IB-er interne stagebegeleiding geeft aan heterogene groepen, maakt het mogelijk
om nog intensiever contact op de scholen te hebben; het zorgt voor zichtbaarheid en aanspreekbaarheid
van de opleiding in de scholen.
Er zijn docentstages in het mbo, hieraan neemt een docente van het cluster Exact, betrokken bij biologie,
deel. Jaarlijks wordt er een dag georganiseerd voor het werkveld, betrokken bij het Opleiden in de School;
OIDS, hierbij vindt uitwisseling en evaluatie plaats, wordt afgestemd en worden nieuwe afspraken gemaakt.
De vakgroepcoördinator biologie is lid van het landelijk vakoverleg (LVO) met alle coördinatoren van
tweedegraads biologie opleidingen.
Met deze groep coördinatoren wordt tweemaal per jaar afgestemd; worden o.a. afspraken gemaakt over
de literatuur die gebruikt wordt, het bijstellen van de landelijke kennisbasis biologie en worden er landelijke
dagen georganiseerd met coördinatoren, docenten en vakdidactici van alle tweedegraads lerarenopleidingen
biologie.
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1.4.

Kenniscentrum Talentontwikkeling

Van de zes HR-Kenniscentra is het Kenniscentrum Talentontwikkeling het meest verbonden met het IvL.
Het onderzoeksprogramma richt zich op verschillende aspecten van talentontwikkeling bij de jeugd in de
leeftijd van 0 tot 30 jaar. De kernvraag daarbij is: wat moeten professionals in Rotterdam kennen en kunnen
om kinderen, jongeren en volwassenen effectief te ondersteunen bij het ontplooien van hun talenten op
school, op de arbeidsmarkt en in hun sociale en persoonlijke omgeving. Om docenten op te leiden die over
uitstekende pedagogische en didactische kwaliteiten beschikken en die deze kwaliteiten kunnen inzetten
in de grootstedelijke context, voert het Kenniscentrum Talentontwikkeling onderzoek uit op een aantal
voor het IvL relevante thema’s.
Het Kenniscentrum Talentontwikkeling wordt betrokken bij de onderwijsontwikkelingen binnen de
opleidingen, met name wat betreft de onderzoekslijn, het honourstraject en de afstudeerfase. In
een professionaliserings- en ontwikkeltraject zijn nieuwe afstudeerhandleidingen gemaakt en zijn
de beoordelingsrubrics doorontwikkeld. Deze sessies vinden plaats in de vorm van intervisie voor
afstudeerbegeleiders per cluster en de onderwijsmanager, in samenwerking met een lector van het
Kenniscentrum. Verder is het Kenniscentrum betrokken bij de kwaliteitsborging van afstudeerproducten
door het mede beoordelen van een steekproef van afstudeervoorstellen en -werken. De betrokkenheid
van het Kenniscentrum bij het beoordelen van afstudeerproducten draagt bij aan externe validering van
het afstudeeronderzoek.
Het hoofddocentschap wordt gekoppeld aan één van zes thema’s, die aansluiten bij de onderzoeksagenda
van het Kenniscentrum Talentontwikkeling (Vierjaren strategisch onderzoeksplan Kenniscentrum
Talentontwikkeling 2016-2019). De hoofddocent participeert in het onderzoeksprogramma (detachering
van 0,4 fte naar het Kenniscentrum) en heeft als voornaamste taak om vernieuwingen in de curricula te
initiëren en te implementeren rondom het thema. Rondom het thema ICT wordt bij het IvL een hoofddocent
en bij het Kenniscentrum een lector benoemd.
In de eerste helft van 2014 is een samenwerkingsverband opgestart van het IvL, het Kenniscentrum
Talentontwikkeling en de roc’s Albeda, Zadkine en Zuid Holland Zuid, in het kader van het project BOSSBVE (Beter Opleiden in Samenhang en Synergie) . Van het cluster Exact zijn hierbij de opleidingen Biologie,
Wiskunde en TBO betrokken en daarnaast BV-docenten. Centraal in dit project, dat tot midden 2017
loopt, staat een doorlopende leerlijn, gericht op een betere aansluiting tussen de lerarenopleidingen en
het mbo en het voorkomen van uitval van beginnende leraren. Beoogde opbrengsten zijn onder meer:
activiteiten voor oriëntatie op het mbo om een juist beeld van het mbo en interesse voor het mbo te
creëren bij docenten en studenten, meer aandacht voor mbo-specifieke onderwerpen en de didactiek
van het beroepsonderwijs in de curricula, en inductiearrangementen (begeleiden beginnende leraren).
Daarnaast wordt samengewerkt op vier inhoudelijke thema’s: omgaan met verschillen, opbrengstgericht
werken, ouderbetrokkenheid en pesten.
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2.

Eindkwalificaties

2.1.

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.

2.2.

Competentieprofiel lerarenopleidingen HR

De eindkwalificaties voor de bacheloropleiding biologie van het IvL bestaan uit:
`` de zeven competenties op niveau startbekwaam (het competentieprofiel Lero HR)
`` de vastgestelde kennis (BokS), deze omvat:
`` de generieke kennisbasis tweedegraads lerarenopleidingen
`` de kennisbasis vak van biologie de kennisbasis vakdidactiek biologie
`` de kennisbasis vakdidactiek biologie
De opleiding gebruikt voor de niveauverantwoording een koppeling tussen de competenties en de Dublin
Descriptoren (2004) (internationale niveau beschrijvingen van de bachelor).
In de Competentiegids (2006) 5 zijn de competenties uitgewerkt in gedragsindicatoren op
startbekwaamheidsniveau 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: comprimering 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 weergeven6 (zie bijlage 2). Door toetsing
en assessments hieraan 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).
De Lero-brede profilering richt zich op de grote stad en ICT/digitale didactiek. De grote stad omdat het
belangrijk is dat studenten leren omgaan met de diversiteit in leerlingkenmerken in de grootstedelijke
context van Rotterdam. 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 aandacht voor onderzoek is versterkt. Dit wordt zichtbaar in de aanvulling
van indicatoren verbonden aan competentie 7 (onderzoekend vermogen via reflectie en ontwikkeling) en
aan competentie 3 (vermogen de eigen vakdidactische aanpak te innoveren).

2.2.1. 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).

5
6

Competentiegids van de startbekwame leraar voor het tweedegraads gebied, 2e herziene versie, IvL, 2006
Competentiegids van de startbekwame leraar voor het tweedegraads gebied, 3e herziene versie IvL, 2015
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2.2.2. Aansluiting op internationale standaard

Binnen de Europese Unie hebben verschillende werkgroepen zich gebogen over de vraag of het mogelijk
is om 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)7 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.

2.3.

Body of Knowledge and Skills

2.4.

Generieke kennisbasis

BoKS staat voor ‘Body of Knowledge and Skills’. Hiermee wordt verwezen naar het geheel van kennis- en
vaardigheidsvereisten waarover een startbekwame leraar moet beschikken. De BoKS8 van de opleiding
is gebonden aan landelijk vastgestelde kennisbases Vak, Vakdidactiek en Generiek en wordt getoetst
door kennis- en vaardigheidstoetsen in de kennisgestuurde leerlijn. In de kennis aspecten is ook de
opleidingsspecifieke profilering uitgewerkt. Door de projecten, de opdrachten en leerwerktaken stage en
leren & werken in de praktijkgestuurde leerlijn. In deze lijn worden de kennis en vaardigheden geïntegreerd
met houdingsaspecten, via de gedragsindicatoren en in de beroepssituatie uitgevoerd en beoordeeld via
stage beoordelingen en assessments.
De inhoud van het programma wordt bepaald door de competenties en de BoKS, die gebaseerd is op
de kennisbases, de Lero-brede en opleidingsspecifieke profilering. Het programma heeft qua niveau een
duidelijke opbouw en is inhoudelijk samenhangend. Richtinggevend is de integratie van vakmanschap en
meesterschap.

De generieke kennisbasis bestaat uit 9 domeinen:
Deze domeinen corresponderen met de vormgeving van de diverse generieke onderdelen. In
het eindkwalificatiedocument is hiervan een vertaling gemaakt naar leerdoelen per niveau, in de
cursushandleidingen is specifieker aangegeven welk domein op welke wijze terugkomt in de cursus (zie
bijlage 5A).
1. Leren in diverse contexten
`` Het concept leren
`` Visies op leren
`` Cognitie, werking van de hersenen en leren
`` Leerling-kenmerken

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

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

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

3. Communicatie, interactie en groepsdynamica
`` Mentale modellen van communicatie
`` Gespreksvoering
`` Groepsdynamica

8. Pedagogische kwaliteit
`` Pedagogische driehoek
`` Doel, arrangement en voorwaarden
`` Pedagogisch leerplan en schools curriculum
`` Pedagogiek van het (v)mbo

4. Ontwikkeling van de adolescent
`` Identiteitsontwikkeling
`` Morele ontwikkeling
`` Adolescent en seksualiteit

9. Diversiteit en onderwijs
`` Onderwijskansen
`` Burgerschapsvorming
`` Omgaan met diversiteit
`` Culturen en levensbeschouwingen

7
8

12

http://www.atee1.org/uploads/kennisbank/quality_of_teachers_atee_def.pdf
De BoKS van de opleiding is vertaald naar kennis aspecten bij de eindkwalificaties, zie bijlage 2
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5. Leerlingen met speciale behoeften
`` Leerlingbegeleiding in school
`` Passend onderwijs voor iedereen?
`` Leerproblemen
`` Gedrag- en werkhoudingsproblemen

(HBO-raad, 2011)

Naast deze domeinen is er onlangs een addendum geschreven rondom het beroepsonderwijs (E., Kan
van, Bruijn de, & Berg van den, 2013). De domeinen en subdomeinen hierboven zijn niet in dit addendum
aangevuld, maar op sommige punten anders ingevuld. Rondom ICT in het onderwijs is ook een kennisbasis
geformuleerd. Deze kennisbasis geeft belangrijke input voor de verdere ontwikkeling van het ICT-onderwijs.
Thema’s ICT
1. Attitude
`` De lerende en innoverende professional
`` De flexibele en adaptieve professional
`` De reflecterende en onderzoekende professional
`` De samenwerkende professional
2. Digitale basisvaardigheden
`` Hardware
`` Software

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

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

(ADEF, 2013)

Kennisbasis Vak en Vakdidactiek Biologie

In 2009 is de landelijke kennisbasis Vak9 vastgelegd. Voor het formuleren van de kennisbasis is aangesloten
bij de indeling en concepten die de CVBO (Commissie Vernieuwing Biologie Onderwijs) hanteert in de leerlijn
biologie van 4-18 jaar.10 Het door alle opleidingen gebruikte handboek “Biology” van Campbell & Reece is
verder belangrijk geweest voor de niveauaanduiding van concepten in deze kennisbasis.
In bijlage 5 A, B en C wordt in tabellen aangegeven hoe de onderdelen van de generieke kennisbases, vak
en vakdidactiek over de cursussen zijn verdeeld. Hieronder een korte samenvatting.
Kennisbasis Vak

``
``
``
``

Cel

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

9
10

DNA
Genexpressie
DNA-replicatie
Mutatie
recombinatie

``

Transport
Metabolisme
Celdifferentiatie
Apoptose
Celcommunicatie
Celcyclus

``

Instandhouding en groei
Gaswisseling
Circulatie
Spijsvertering
Uitscheiding
Afweer
Stevigheid en beweging
Zintuig
Zenuwstelstel
Hormoonhuishouding

``
``
``
``

``
``
``
``
``

``
``
``
``

Drie domeinen systeem
Archaea & Bacteria
Eukaryota
Virales
Homeostase
Fotosynthese
Voeding
Levenscyclus
Gezondheid
Gedrag
Interactie met (a)biotische
factoren
Voortplanting
Erfelijkheid
Seksualiteit en relaties
Fossiel

Groepen
(vervolg II)

Kennisdomein
``

Populatie

``

Kennisdomein

``
``
``
``
``

Ecosysteem

Molecuul

``

Groepen
(vervolg I)

``
``
``
``

``
``
``
``

Aarde

Kennisdomein

Organisme

Groepen

Orgaansysteem

2.5.

Soort
Dynamiek
genetische variatie
Natuurlijke selectie
Soortvorming
Energiestroom
Kringloop
Dynamiek
Evenwicht
voedselrelaties
Duurzame ontwikkeling
Soortvorming
Biodiversiteit
Ontstaan van het leven

http://www.ecent.nl/servlet/supportBinaryFiles?referenceId=1&supportId=2201
http://www.nibi.nl/files/documents/ CVBO%20Biologie%20leerlijn%204-18.pdf
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In 2009 is de landelijke kennisbasis Vakdidactiek Biologie als onderdeel van de Kennisbasis Vak door het
werkveld en de HBO-raad gevalideerd.11 Deze kennisbasis bevat inzichtelijke omschrijvingen van de vereiste
vakdidactische kennis en vaardigheden. Zie: https://10voordeleraar.nl/publicaties
Kennisbasis Vakdidactiek
Domeinen
Domein B1.1
Biologie leren

Domein B1.2
Biologie lesgeven

Domein B1.3
Het biologiecurriculum

Domein B1.4
De leeromgeving

Domein B1.5
Evaluatie
Domein B1.6
Professionele ontwikkeling
van een biologie docent

11

14

Onderwerpen
Begripsontwikkeling en jargon
Leren van biologische vaardigheden
Verschillen tussen leerlingen
Biologische en systeem denk- en werkwijzen
Biologie als levenswetenschap en biologie in de maatschappij
Biologie methodes gebruiken, vergelijken, beoordelen en selecteren
Verbanden leggen tussen biologie en andere vakken
Didactische werkvormen en media
Organisatie van de diverse biologie onderwijsleeractiviteiten
Praktijkonderzoek aan vakdidactisch handelen in de les
Het curriculum
Centrale concepten
Concept-context benadering
Verder studeren
Ontwikkelen van een practicum- en een onderzoeksleerlijn
Theorielokaal / Practicumlokaal
Veldwerk
Gebruik van publieke en/of commerciële faciliteiten ten behoeve van biologie
onderwijs
Weten wat getoetst kan worden
Maken en afnemen van toetsen
Analyse van toetsen
Vak- en vakdidactische kennis

Kennisbasis Vakdidactiek biologie

Opleidingsprofiel Lerarenopleiding Biologie

15

Opleidingsprofiel Lerarenopleiding Biologie

3.

Leeromgeving

3.1.

Opleidingsvarianten en toelatingseisen

De opleiding richt zich op verschillende doelgroepen met de diverse opleidingsvarianten (voltijd, deeltijd,
OidS) en specifieke leertrajecten. De toelatingsvoorwaarden worden jaarlijks gepubliceerd op de website
van HR.12

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

De curricula van voltijd en deeltijd zijn geharmoniseerd. Studenten kunnen ervoor kiezen deel te nemen
aan het OidS-traject, Opleiden in de school. Zij leren en te werken in dit traject voor een deel van de tijd
in de praktijk op een opleidingsschool.
De Lerarenopleiding vo/bve is betrokken bij zeven Oids samenwerkingsverbanden met scholen respectievelijk
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
opleidingscurriculum worden door de scholen in verschillende werk- en organisatievormen aangeboden.
Leren op de werkplek wordt ook steeds meer sturend voor de inrichting van het OidS curriculum. Het
samen opleiden en ontwikkelen van curriculumonderdelen in de beroepscontext door opleidingsschool
en opleidingsinstituut staan hierbij centraal.

3.1.2. Kopopleiding

In 2004 is landelijk de kopopleiding gestart voor studenten met een hbo- of wo-diploma, die in één jaar
(60 EC) een tweedegraads bevoegdheid kunnen halen,13 onder voorwaarde dat de gevolgde hbo- of woopleiding verwant is aan het vak binnen de lerarenopleiding. Dit wordt bepaald aan de hand van de
verwantschapstabel.14 Een versnelde kopopleiding (30 EC) is mogelijk voor studenten die in hun hbo- of
wo-opleiding een educatieve minor hebben gevolgd.15

3.1.3. Zij-instroom

Voor zij-instromers geldt eveneens de eis dat zij al een hbo- of wo-diploma hebben, al hoeft dit niet in een
verwant vak te zijn. Daarnaast moeten zij werkzaam zijn in het onderwijs voor minimaal 8 uur per week. De
vooropleiding en werkervaring moeten zodanig zijn dat zij in maximaal twee jaar een onderwijsbevoegdheid
kunnen halen.16 Dit wordt bepaald met een geschiktheidsonderzoek (portfoliobeoordeling, lesbezoek en
criteriumgericht interview), uitgevoerd door het IvL Assessmentcentrum. Op basis daarvan wordt een
maatwerktraject van maximaal twee jaar samengesteld.

3.2.

Intake en vrijstellingen

3.2.1. Intake studenten

Voor de poort wordt bij alle voltijdstudenten een startmeter afgenomen en zij schrijven een motivatiebrief.
In het studiekeuzecheckgesprek komen deze ter sprake. De deeltijdstudenten vullen een intake formulier in
en hebben ook een studiekeuzecheckgesprek, waarin verder ook eventuele vrijstellingen bepaald worden.
Tijdens het studiekeuzecheckgesprek komen de gevolgde opleiding en beroepservaring aan de orde, de
motivatie voor de opleiding, de persoonlijke situatie en eventuele risicofactoren voor studiesucces.
In de startweek krijgen alle studenten een intensief programma dat hen inzicht geeft in de opleiding en het
toekomstige beroep. Ook wordt dan een taalmeting afgenomen. Dit kan leiden tot een verplichte taalcursus
in de keuzeruimte. Studenten kunnen ondersteuning krijgen van het Taalcentrum van HR. Bij biologie
wordt een korte toets afgenomen om de kennis en vaardigheid in scheikunde te bepalen. Studenten die
scheikunde niet op havo niveau hebben afgesloten, worden verplicht de deficiëntiecursus Scheikunde te
volgen in de eerste onderwijsperiode.

3.2.2. Vrijstellingen

Vrijstellingen17 kunnen door de examencommissie worden verleend op grond van bewijzen (diploma’s,
cijferlijsten, certificaten e.d.). Doorgaans betreft dit studenten met een diploma hoger onderwijs, met
name studenten die al een BML of Pabo-diploma hebben of een onderwijsbevoegdheid in een ander vak.18
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http://www.hogeschoolrotterdam.nl/opleidingen/lerarenopleiding-vobve-biologie/voltijd/toelatingsvoorwaarden
Convenant ‘Kopopleiding leraar in het hoger beroepsonderwijs’, Staatscourant 17 september 2004
Regeling studiefinanciering 2000, bijlage; Wijziging van de regeling studiefinanciering met uitbreiding van de tabel verwante
opleidingen per 1-1-2014, Staatscourant, 27 december 2013
Beschrijving kop-opleiding
Besluit zij-instroom leraar primair en voortgezet onderwijs, 5 juli 2008
Het vrijstellingenbeleid is vastgelegd in de Onderwijs- en examenregeling, hoofdstuk 9.7 en 10.1.3.i
Vrijstellingsreglement; vrijstellingsvoorwaarden van de tweedegraads lerarenopleidingen. IvL, juni 2014
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Aan deze studenten wordt zoveel mogelijk maatwerk geboden, zodat zij kunnen versnellen: gronden
voor categoriale vrijstellingen worden vanuit het studiekeuzecheckgesprek in kaart gebracht en
vervolgens individueel getoetst voor de poort door de Examencommissie. De opleiding kan besluiten
tot maatwerktrajecten als er aantoonbare sprake is van EVC (elders verworven competenties). Alleen de
Examencommissie is bevoegd om op basis van aangetoonde EVC, vrijstellingen te verlenen.
Om toegelaten te worden tot een lerarenopleiding van het IvL moet de student in het bezit zijn van een
havo-, vwo- of mbo- niveau 4 diploma of diploma’s die minimaal gelijkwaardig zijn.
Kennis van scheikunde is bij de lerarenopleiding biologie een belangrijk punt.
Studenten met een vooropleiding kunnen vanwege vrijstellingen soms versneld hun opleiding afronden
(zie vrijstellingen beleid) Er is een vrijstellingenformulier waarin per jaar de vrijstellingen die mogelijk zijn
staan aangegeven.
De toelatingseisen voor de deeltijd opleiding zijn hetzelfde als voor de voltijd. Gronden voor vrijstellingen
worden vanuit het studiekeuzecheckgesprek in kaart gebracht en vervolgens individueel getoetst door
de Examencommissie. De opleiding kan besluiten tot een maatwerktraject als er aantoonbaar sprake is
van EVC, elders verworven competenties. Dit gaat op aangeven van deskundige vakdocenten. Alleen de
Examencommissie is bevoegd om op basis van aangetoonde EVC, vrijstellingen te verlenen. Tevens wordt
door de Examencommissie vanuit het vrijstellingenbeleid vastgesteld welke diploma’s mogelijk toegang
geven tot versnelling in het programma.

3.3.

Visie op leren

Alle opleidingen van het IvL werken 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 begeleiden hen doelgericht verder in hun ontwikkeling. De opleidingen hanteren de volgende
didactische uitgangspunten:
`` Actief leren: Het verwerven van competenties is een ontwikkelingsproces waarbij nieuwe ervaringen
worden gerelateerd aan eerder opgedane ervaringen, waarna bewuste keuzes worden gemaakt voor
het verdere verloop van de studie. Op deze manier construeert een student de eigen kennis binnen
een vaststaand examenprogramma . Dit is een proces waarbij actief geleerd wordt. Studenten worden
dan ook gestimuleerd actief en productief te leren door het geleerde in nieuwe onbekende situaties
weer creatief toe te passen.
`` Samenwerkend leren: samenwerken staat in het lerarenberoep centraal. Onderwijs vraagt voortdurend
om overleg en afstemming en om het gezamenlijk ontwikkelen van producten. Studenten worden
daarom expliciet in leersituaties gebracht waarin zij leren met en van elkaar. Feedback kunnen geven
en ontvangen speelt hierbij een belangrijke rol.
`` Toenemend zelfstandig leren: de beroepspraktijk kenmerkt zich door snelle veranderingen, zowel inhoudelijk
als wat betreft de visie op onderwijs. Dit maakt een leven lang leren19 noodzakelijk. Studenten worden
hierop voorbereid doordat zij in toenemende mate zelf de regie over hun leerproces leren voeren.
Het docententeam van de lerarenopleiding Biologie ziet haar visie als een direct verlengde van de
instituutsvisie ‘Vakmanschap en Meesterschap’ en wil leraren opleiden die:
`` een uitgebreide, diepgaande inhoudelijke en didactische basis van het vak bezitten;
`` in staat de eigen kennis uit te breiden door middel van het verrichten van (praktijk)onderzoek
`` kunnen reflecteren op de eigen lespraktijk
`` in staat zijn de eigen kennis uit te breiden door middel van het bestuderen en evalueren van
vakliteratuur
`` een eigen visie hebben ontwikkeld op het belang van biologieonderwijs en deze ook kunnen
overbrengen op verschillende niveaus (collega’s, ouders, leerlingen)
`` betekenisvol onderwijs kunnen bieden aan leerlingen in het tweedegraads gebied van het voortgezet
onderwijs (avo en vmbo/mbo)
`` hun eigen gedrag en werkwijze kunnen verantwoorden en bereid zijn die aan te passen aan de
omstandigheden.
Het didactisch concept van de opleiding is gericht op ontwikkeling van de competenties die de
opleidingskwalificaties vormen. De opleiding verstaat onder competentieontwikkeling het stelselmatig
werken aan de bekwaamheid om in diverse situaties als leraar adequaat beroepsmatig te kunnen handelen.
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https://www.onderwijsraad.nl/dossiers/een-leven-lang-leren/item135
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Voor biologie geldt dat wij, als docenten;
openheid, enthousiasme, verwondering en kwaliteit belangrijk vinden
Openheid De lerarenopleiding Biologie te Rotterdam kenmerkt zich door een goede binding tussen studenten en docenten, er is sprake van laagdrempeligheid, het docententeam staat dicht bij de studenten, de
meerdaagse excursies die elk jaar plaatsvinden dragen hieraan in hoge mate bij. Zowel in de voltijd als in de
deeltijd wordt ieder jaar een meerdaagse excursie georganiseerd met een biologisch thema.
De studenten worden leraar, maar gaan zich bij deze opleiding tevens bioloog voelen.
De opleiding is zeer gevarieerd, er worden veel practica op hbo niveau aangeboden, de vertaling naar het
voortgezet onderwijs wordt zowel in practica als in college steeds gemaakt.
Enthousiasme en verwondering Het overbrengen van verwondering en enthousiasme voor het vak van leraar
biologie ervaren wij als een van de mooiste taken, ‘de vonk’ overbrengen, studenten gaan zich verdiepen in
de aspecten van de biologie.
De studenten leren veel over de natuur van de Rotterdamse omgeving. Er vinden diverse dagexcursies plaats
in het Zuiderpark, eiland van Brienenoord, het Kralingsebos en Hoek van Holland. Maar ook meerdaagse
excursies naar Zeeland en de Biesbosch. Ook leren ze in de grote stad het ontwikkelen en uitvoeren van
veldwerk met leerlingen van scholen.
Kwaliteit Het docententeam bij biologie is hoog gekwalificeerd, met 6 masters en een drietal gepromoveerden, elk met zijn eigen biologische, vakdidactische of onderwijskundige specialisatie. Bij het begeleiden
van de afstudeerders heeft elke afstudeerbegeleider zijn eigen expertise en hij begeleidt de studenten die
binnen dat vakgebied hun afstudeeronderwerp gekozen hebben.

De basis van de opleiding is Rotterdam: binnen de opleiding werken we samen met scholen in Rotterdam
en in de regio. We laten de studenten kennismaken en ervaring opdoen met de natuur in en om Rotterdam
in diverse vakexcursies naar Rotterdamse parken en natuurgebieden en in meerdaagse excursies. Tijdens
de Biesbosch-excursie wordt veldkennis opgedaan en ervaren de studenten de mogelijkheden om dichtbij
Rotterdam een uniek natuurgebied te ontdekken en onderzoeken. We werken daadwerkelijk intensief
samen met Rotterdamse scholen, waarbij onze studenten eigen veldwerk-opdrachten ontwerpen en die
uitvoeren in het Zuiderpark, met groepjes leerlingen van de scholen op Zuid.

3.4.

Het Rotterdams Onderwijs Model (ROM)

Alle opleidingen binnen het IvL zijn conform de criteria van het ROM vormgegeven. In het ROM worden
drie leerlijnen onderscheiden: De kennisgestuurde leerlijn (rood), de praktijkgestuurde leerlijn (blauw) en
studentgestuurde leerlijn (geel en grijs).
SCHEMATISCH OVERZICHT CURRICULUM ROTTERDAMS ONDERWIJSMODEL
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Figuur 2: Het ROM
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3.5.

In het kennisgestuurde onderwijs wordt de Body of Knowledge and Skills (BoKS) aangeboden als
noodzakelijke basis voor een beroepspraktijk op hbo-niveau.
In het praktijkgestuurde onderwijs worden praktijkvragen aangepakt in de vorm van projecten,
vakpraktijk, practica, stageopdrachten, praktijkonderzoek en afstudeeropdrachten.
In het studentgestuurde onderwijs krijgen alle studenten individuele begeleiding door
studieloopbaancoaches (SLC). Daarnaast kunnen ze kiezen uit een hogeschoolbreed aanbod
van keuzevakken en minorprogramma’s. Verder is van belang dat studenten hun studie- en
loopbaankeuze steeds zelfstandiger plannen, uitvoeren en bijstellen.

Curriculum van de opleiding

De opleidingen sluiten aan bij het Focusbeleid20 van de hogeschool, waarin de Rotterdamse beroepspraktijk
centraal wordt gezet. Hierbinnen verwerven de studenten een gedegen kennisbasis en inhoudelijke en
sociale binding met de opleiding, als basis voor studiesucces.
De inhoud van het programma wordt bepaald door de competenties en de BoKS, die is gebaseerd op de
kennisbases, de Lero-brede en opleidingsspecifieke profilering.
De kennisaspecten zijn vertaald naar leerdoelen in de lijnen vak, vakdidactiek en BV (beroepsvoorbereidende
vakken van de generieke kennisbasis). De leerwerktaken tijdens de stages zijn gericht op het ontwikkelen van
de competenties, meetbaar gemaakt door gedragsindicatoren. Hoe het curriculum er voor de studenten
uitziet, is zichtbaar in het opleidingsschema in de OER,21 dat jaarlijks gepubliceerd wordt in de Hogeschoolgids
op Hint. De studentenhandleidingen zijn opgenomen in de elektronische leeromgeving N@tschool en zijn
opgesteld volgens het Lero-format.

3.5.1. Opbouw en samenhang

Het programma heeft qua niveau een duidelijke opbouw en is inhoudelijk samenhangend door de
programmering van cursussen in leerlijnen. De leerlijnen van het ROM zijn schematisch weergegeven in
bijlage 4.
Richtinggevend is de integratie van vakmanschap en meesterschap. Door het hanteren van gedragsindicatoren
op vier niveaus zorgt de opleiding ervoor dat de studenten de competenties op een steeds hoger niveau
ontwikkelen (zie hieronder de lijn stage, leren en werken).
De eerste twee studiejaren zijn gericht op het microniveau: het primaire proces in de klas.
Vanaf het derde studiejaar hebben cursussen en leerwerktaken ook betrekking op het professioneel
handelen op mesoniveau, in het bijdragen aan de ontwikkeling van onderwijs in de school en op macroniveau,
in het vertalen van overheidsbeleid naar consequenties voor de onderwijspraktijk.
Studenten leren in toenemende mate zelf de regie over hun leerproces te voeren. Hieraan wordt gewerkt in
de stagebegeleiding en studieloopbaancoaching, door het formuleren van leervragen, opstellen persoonlijk
ontwikkelingsplan, maken van reflectieverslagen.
Samenhang wordt gerealiseerd via de leerlijnen, die hieronder worden beschreven. In de periode 20122014 zijn de leerlijnen bijgesteld om te voldoen aan de kennisbases.

3.5.2. BV-lijn (beroepsvoorbereiding en onderwijskunde)

Deze lijn is gericht op de generieke kennisbasis en is hetzelfde 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 leert de student in de cursus Voorbereid op Stage de doelgroep en zichzelf kennen als docent. 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 BV- cursussen in jaar 2, 3 en
4 verder uitgewerkt. In jaar 2 staan de algemeen pedagogische en de 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 onderzoeksleerlijn.
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 een groot deel van het 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 gegeven worden zijn Passend Onderwijs 2 en Pedagogisch
handelen van een docent.
Binnen de onderwijskundige leerlijn, worden er in jaar 1 en 2 ook ICT-vakken verzorgd. In jaar 1 staan
de eigen ict-vaardigheden centraal (Docentvaardigheden ICT). In jaar 2 staat het arrangeren van digitaal
leermateriaal centraal (Arrangeren van digitaal leermateriaal). In 2015 2016 zal meer gedifferentieerd
worden op basis van digitale vaardigheden van de studenten.
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3.5.3. Generieke onderzoekslijn

Hoewel onze studenten niet opgeleid worden tot wetenschappelijke onderzoekers vinden wij het heel
belangrijk dat zij in staat zijn hun eigen praktijk te onderzoek. Op verschillende momenten doen ze zelf
ervaring op met het doen van praktijkonderzoek. Op deze manier stimuleren wij een onderzoekende
houding bij de student. We sluiten hier ook aan bij de ontwikkeling die op veel scholen gaande is: steeds
meer wordt praktijkonderzoek door eigen collega’s uitgevoerd, in de schoolse context.
Binnen de leerlijn onderzoek worden de studenten aangezet tot het beoordelen van literatuur op
relevantie en geschiktheid, het scherp formuleren van hun onderzoeksvragen, het kritisch analyseren van
verkregen gegevens en het maken van een relevant beroepsproduct naar aanleiding van onderzoek. Al
deze vaardigheden zijn van groot belang voor de aankomende docent.
In de eerste twee jaren ligt het accent op deelvaardigheden als: het selecteren, bestuderen en beoordelen
van literatuur in de cursus Onderwijssociologie en Diversiteit, het analyseren van bestaand materiaal, zoals
lesmethodes of jeugdliteratuur. In het derde jaar voert de student, in een groepje, voor het eerst een heel
praktijkonderzoek zelf uit. Elk groepje krijgt hier uitvoerige begeleiding bij. In het vierde jaar studeert de
student individueel af op een zelf opgezet en uitgevoerd onderzoek dat valt binnen het domein vakdidactiek
biologie.
Ook in de leerlijnen vak en vakdidactiek is er aandacht voor onderzoek, waarbij wordt ingezoomd op
vakspecifieke onderzoeksmethoden en –technieken (zie hieronder) en de focus meer natuurwetenschappelijk
gericht is.
De tabel in bijlage 5A maakt inzichtelijke hoe de doelen van de generieke kennisbasis verdeeld zijn over
cursussen binnen deze leerlijn.

3.5.4. Leerlijnen vak en vakdidactiek

De kennisbasis vak en vakdidactiek heeft de opleiding in een aantal vakspecifieke leerlijnen uitgewerkt.
Vakdidactiek vervult de brugfunctie tussen het vak, het beroepsvoorbereidende deel (BV-lijn) en de stage.
Met het oog op de samenhang heeft elke opleiding een BV-docent als contactpersoon, die deelneemt aan
het opleidingsoverleg en de panelgesprekken met studenten en die zoveel mogelijk de BV-cursussen in
die opleiding verzorgt. Ook is in onze opleiding deze BV docent Studieloopbaancoach en stagebegeleider.
Met name de BV-cursussen VOS, directe instructie en activerende didactiek hebben een sterke relatie met
vakdidactiek, waarover met de docenten vakdidactiek wordt afgestemd.
De kennisbases vak en vakdidactiek zijn uitgewerkt in de diverse vak en vakdidactische vakken (zie bijlage 5B)
De opleiding gebruikt voor de vakinhoud het internationale standaardwerk Biologie van Campbell (tenth
Edition, 2014), dat ook is gebruikt bij het opstellen van de kennisbasis Vak en waarvan regelmatig een nieuwe
druk wordt uitgegeven. Hieraan is het digitale systeem Mastering Biology gekoppeld, met lesmateriaal,
opdrachten, oefenopgaven en oefentoetsen.
Om studenten een goed beeld te geven van het vak, komen in het eerste jaar de verschillende aspecten
van biologie aan de orde; o.a. schoolbiologie, plantkunde, gedrag en evertebraten. Vervolgens is er een
opbouw van toenemende complexiteit in de moleculaire, ecologische en fysiologische vakken. Bij fysiologie
bijvoorbeeld is de opbouw: anatomie en dierfysiologie, neurobiologie, endocrinologie en immunologie.
Parallel aan deze vakinhoudelijke lijnen komen onderwerpen aan de orde als plantkunde, diergedrag, de
cel, flora van Nederland en erfelijkheidsleer. Ook wordt veel aandacht besteed aan scheikundige onderdelen
waaronder biochemie, uitlopend in vakken als moleculaire genetica en genoom en ontwikkeling. Evolutie
komt terug in veel van de cursussen; evertebraten, evolutie, fylogenie en vertebraten en eco-evolutie.
Tenslotte wordt de vakinhoudelijke lijn ondersteund met veel methodische en onderzoekspractica.
In de vakinhoudelijke cursussen wordt vaak een brug geslagen naar het leraarschap, doordat studenten
voorbeelden en aanwijzingen krijgen voor de aanpak van een bepaald onderwerp op hun stageschool;
schoolbiologie en jongeren en gezondheid zijn hier voorbeelden van. Ter voorbereiding op het leergebied,
dat op sommige scholen in het voortgezet onderwijs gegeven wordt, komt de cursus mens en natuur aan de
orde, in combinatie met natuurkunde en met gemengde groepen van biologie- en natuurkundestudenten.
In de lijn vakdidactiek leren studenten het vak biologie te benaderen vanuit het perspectief van een docent.
Het leren lesgeven wordt in jaar 1 en 2 geoefend doordat studenten minilesjes geven aan elkaar en daarop
feedback krijgen. Bijvoorbeeld in de eerste onderwijsperiode bij kennisgerichte cursussen als evertebraten
en later bij Ademhaling, voeding en vertering. Ook komen er gerichte vakdidactische onderwerpen aan
de orde; in jaar 1 komt tijdens Schoolbiologie de inhoud van het biologie programma op school aan de
orde, doen studenten het vmbo-examen biologie en gaan zij werken aan de leemtes in hun kennis. Tijdens
Jongeren en gezondheid leren studenten het lesgeven over gezondheidsgerichte onderwerpen en in
Biomethoden en practica maken de studenten kennis met de biologiemethoden die op scholen worden
gebruikt. Zij ontwikkelen een schoolpracticum, dat zij uitvoeren met medestudenten.
In het tweede jaar staan de basisvaardigheden van de docent biologie centraal: management van
preconcepten, het ontwikkelen van goede biologietoetsen als onderdeel van de lescyclus, het vakdidactisch
verantwoord gebruik van practica en de ontwikkeling van een visie op de inzet van practica en veldwerk.
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Voor de vakdidactische cursus Preconcepten geven studenten in een presentatie aan hoe je misconcepten
bij leerlingen kunt voorkomen. In jaar 2 bij Toetsen en Praktisch werk voeren studenten opdrachten uit in
de stageschool; ze ontwerpen toetsen en ontwikkelen een practicum leerlijn op hun school. Bij veldwerk
ontwikkelen studenten een buitenactiviteit met zelfgemaakte veldwerkbladen en voeren dat uit met een
groepje vmbo- leerlingen uit het werkveld.
Vanaf jaar 3 wordt toegewerkt naar het zelfstandig lesgeven en leren studenten een aantal didactische
strategieën, die zij toepassen in de stageschool. Ook de regie over het eigen leslokaal komt aan bod, waarin
de inrichting van het lokaal, practica, demonstraties en het gebruik van modellen centraal staan.
Vanaf jaar 3 worden filmpjes gemaakt van, in de stageschool uitgevoerde lessen. Deze worden besproken
en praktijkervaringen uitgewisseld. Daarbij ligt de focus op doelen en strategieën en op de leeromgeving.
In jaar 4 ligt de focus op de doorlopende leerlijn (van 4-18 jr Boersma) in de biologie (van basisonderwijs
naar onderbouw en bovenbouw vo) en nieuwe ontwikkelingen in het biologieonderwijs (contextconceptbenadering, ‘cross-cutting concepts’ en de recente kennisbasis natuurwetenschappen en technologie
voor de onderbouw. Studenten bedenken hoe zij het onderwijs in hun stageschool kunnen verbeteren
en gaan daarover in gesprek met collega’s in de stageschool. Vakdidactiek is hier nauw verweven met het
afstuderen; het doen van praktijkgericht vakdidactisch onderzoek.
De opleiding profileert zich verder met een lijn Biologie & Samenleving en een lijn Veldwerk & Excursies,
die deels vakinhoudelijk en deels vakdidactisch zijn.
In Biologie & Samenleving gaat het om de betekenis van biologie in een bredere educatieve, maatschappelijke
en wetenschappelijke context. Bij de cursussen worden regelmatig gastsprekers ingezet. De cursussen
in deze lijn betreffen: het geven van gezondheidsvoorlichting tijdens Jongeren en gezondheid, natuur- en
milieueducatie, waaronder duurzaamheid, tijdens de cursus NME, geschiedenis van de biologie en het
biologieonderwijs in Biologie en Samenleving, de arbeidsmarkt voor biologie-gerelateerde beroepen,
maatschappelijke vraagstukken die worden bekeken vanuit het perspectief van de biologie, ethiek, economie
en volksgezondheid, en leren debatteren.
De lijn Veldwerk & Excursies bestaat uit de cursus vakdidactiek veldwerk en een aantal dagexcursies,
gericht op Flora in jaar 1 en Gedrag (Blijdorp), het aanleren van veldwerktechnieken en het ontwerpen van
veldwerkactiviteiten voor leerlingen in jaar 2 en een meerdaagse excursie in elk studiejaar. In jaar 1 staat
het aanleren van veldwerktechnieken centraal in een excursie naar Zeeland. In de tweedejaars excursie
naar de Biesbosch doen studenten ecologisch onderzoek, wat zij toepassen in veldwerk met leerlingen.
Derdejaars studenten gaan naar Duitsland, de universiteit van Göttingen, waar zij in het X-lab geavanceerde
practica doen onder leiding van specialisten en wetenschappers, en kennismaken met een buitenlands
onderwijsstelsel. De afsluitende excursie in jaar 4 gaat naar de Creuse in Frankrijk, waar ecologie en flora en
fauna aan de orde komen. Voor de deeltijd wordt elk jaar een weekend georganiseerd met een bepaalde
focus en een roulerende bestemming binnen Nederland.

3.5.5. Onderzoeksleerlijn biologie

Vanaf het eerste practicum in jaar 1 tot het afstudeeronderzoek in jaar 4 wordt aan het aanleren van
natuurwetenschappelijk onderzoek gewerkt. Het doen van onderzoek is deels gekoppeld aan de practica.
Elk studiejaar (t/m jaar 3) bevat een aantal kleine onderzoeken waarover studenten een verslag schrijven
volgens de APA-normen.
De studenten leren in het eerste jaar een labjournaal te schrijven bij basistechnieken. Bij de (snij)practica
van evertebraten, plantkunde en dierfysiologie leren de studenten de bevindingen goed weer te geven
in tekeningen. Data-verzameling en verwerking, presenteren en literatuuronderzoek zijn ook belangrijk
in het eerste jaar. Statistiek en wiskundige denkvaardigheden (jaar 2; Meten is Weten) en bio-informatica
(jaar 3) komen aan de orde.
In jaar 2 worden methoden behandeld voor ecologisch onderzoek, deze worden toegepast tijdens de
meerdaagse Biesbosch-excursie. Studenten formuleren hierbij een hypothese, doen onderzoek in het veld
en houden een presentatie over de resultaten en conclusies. Zij doen een mini-natuurwetenschappelijk
onderzoek, waarbij alle stappen van de onderzoekscyclus worden doorlopen. In jaar 3 doen de studenten
ontwerp-onderzoek bij vakdidactiek leeromgeving, ze maken dan zelf een biologisch model dat ze in hun
eigen lessen kunnen gebruiken.
Een van de doelstellingen van de lerarenopleiding is dat studenten wanneer zij afgestudeerd zijn ook de
effecten van hun eigen handelen wat betreft beroepsvaardigheden kunnen onderzoeken. Om zelfstandig
zijn kennis op peil te houden, moet de student in staat zijn wetenschappelijk werk kritisch te lezen en hier
een toepassing voor te vinden in de lespraktijk.
In jaar 4 worden de studenten hierin door middel van workshops begeleid in het doen van vakdidactisch
afstudeeronderzoek.
In bijlage 4 wordt in tabellen per studiejaar en per studiefase het curriculum van lerarenopleiding Biologie
weergegeven, in welke ROM-leerlijn welke competenties op welk stadium worden getoetst, in welke ROMleerlijn de BoKS wordt getoetst, de relatie met de beschikbare kennisbases (Vak en Generiek) en welke
toetsvormen worden toegepast.
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3.5.6. Werkvormen

Het didactisch concept van de opleiding en de kennis-, praktijk- en studentgestuurde lijn van het ROM,
bepalen de keuze van de werkvormen. De student wordt geleerd om als toekomstige leraar gevarieerde,
activerende en samenwerkende werkvormen te hanteren. De lerarenopleiding wil hiervoor een rolmodel
zijn (teach what you preach) door, naast directe instructie, een variatie van activerende en samenwerkende
werkvormen te gebruiken. In onderstaand schema wordt weergegeven welke werkvormen gebruikt worden.
Algemeen beroepsvormend
Presentaties geven,
onderwijsleergesprekken,
denken, delen, uitwisselen, check in duo’s,
binnen-buitenkring,
placemat, op een Rij,
uitloopkaart, gamification/Serious Games, stop-motion beeldmateriaal,
mindmapping, conceptmapping, PollEverywhere (korte interactieve toetsen),
socrative of Kahoot (presentaties beoordelen via online programma)

Specifiek biologie
onderwijsleergesprekken,
groepsopdrachten,
demonstraties,
spelvormen, rollenspel,
proeflessen geven,
werken met casussen,
modellen maken,
practica, tekenen,
essays schrijven,
hoofdstuk methode herschrijven
excursies.

3.5.7. Internationale oriëntatie

Zoals hiervoor aangegeven, gebruikt de opleiding Biologie bij alle kennisgerichte cursussen een groot
Engelstalig standaardwerk. De daaraan gekoppelde Mastering Biology verwijst studenten naar internationale
bronnen. De opleiding gebruikt internationale artikelen en – bij de veldwerkexcursies – soms anderstalige
veldwerkgidsen. De opleiding Biologie organiseert twee verplichte buitenlandexcursies: naar Duitsland (5
dagen) en Frankrijk (7 dagen).
De vakgroep coördinator is tevens coördinator internationalisering van de Lero.
Studenten kunnen de minorruimte gebruiken voor een studie of stage in het buitenland.
Verder hebben er op internationaal gebied een aantal activiteiten plaatsgevonden.
Dit jaar heeft een studente haar minor in Linköping, Zweden gedaan. Een andere studente is in haar 3e
jaar voor 6 maanden naar Aruba geweest om daar stage te lopen.
Een Belgische studente heeft drie maanden gestudeerd bij de lerarenopleiding biologie.
Er zijn in de afgelopen tijd IP’s, intensive programs, geweest waarin een aantal studenten biologie en
docenten gedurende 2 weken intensief aan innovatieve methoden om problemen in het onderwijs op te
lossen hebben gewerkt in internationaal verband, in Turkije en Denemarken. Er is in een internationale
werkgroep in Denemarken door de coördinator van de vakgroep gewerkt aan een Erasmus+ aanvraag
voor de komende jaren. Ook zijn er docenten van partner universiteiten op bezoek geweest om gastlessen
te geven.

3.5.8. Lijn stage, leren en werken

In de stage komen vakmanschap en meesterschap bij elkaar doordat kennis, vaardigheden en competenties
in de beroepssituatie geïntegreerd worden toegepast.
De stages worden voorbereid in alle leerlijnen. In de BV-lijn (cursus VOS) in blok 1 van jaar 1 is de
voorbereiding meer theoretisch, wat gevolgd wordt door een praktische voorbereiding door de stagedocent
in blok 2, als voorbereiding op de eerste stage in blok 3.
In alle studiejaren lopen studenten stage. In elk jaar heeft de stage een eigen accent, waaruit een duidelijke
opbouw blijkt conform de ontwikkelingsstadia en niveaus die in de eindkwalificaties; standaard 1 zijn
beschreven (zie het schema hieronder). Vanaf studiejaar 2015-2016 wordt alleen nog met de niveauindeling gewerkt.
Het belangrijkste doel van de stage in de propedeutische fase is dat de student zich een beeld vormt van
het beroep en van zijn eigen interesses en mogelijkheden in relatie tot het beroep. In de hoofdfase (jaar 2
en 3) ligt het accent op het leren lesgeven, waarbij in jaar 2 de directe instructie centraal staat en de student
ook taken in de schoolorganisatie uitvoert, zoals een bijdrage leveren aan een vakgroepvergadering en aan
de organisatie van een excursie. In jaar 3 maakt de student de stap naar het zelfstandig functioneren als
voorbereiding op het lio-assessment. De student leert meer open werkvormen hanteren waarbij leerlingen
samenwerken, en hij leert gedrag- en leerproblemen te herkennen en daarop in te spelen. In jaar 4 moet de
student laten zien dat hij zelfstandig kan functioneren als leraar. Het accent ligt op pedagogisch en didactisch
differentiëren op klas- en leerling-niveau, op het werken in de schoolorganisatie en het ontwikkelen van
een visie op onderwijs en beroep.
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Aan elke stage zijn leerwerktaken (LWT) gekoppeld, waardoor de student gericht werkt aan de competenties
die in de betreffende stage centraal staan. Binnen een LWT heeft de student ook ruimte om eigen
leervragen te onderzoeken. Daarbij wordt gewerkt met een leercyclus. De student maakt een persoonlijk
ontwikkelingsplan (POP) waarin hij LWT-gerelateerde en eigen leervragen formuleert, en stelt een
leerwerkplan op met concrete activiteiten in het kader van de leervragen. Hij voert in de stage de activiteiten
uit, reflecteert op zijn ervaringen en formuleert nieuwe leervragen. Een deel van de beroepsproducten die
de student op deze manier maakt, neemt hij op in zijn portfolio om de beheersing van de competenties
op het niveau van de betreffende studiefase aan te tonen.
Stages voltijd/deeltijd
Duur

Studiejaar 1
Studiejaar 2
1 blok, 2 dagen per 2 blokken, 2 dagen
week
per week

Ontwikkelingsstadium 1-observeren
2-assisteren
Niveau
Leerwerktaken

Niveau 1
Oriënteren op
beroep / competenties 1 t/m 7

Assisteren in de
klas / accent op
competenties 3
en 7

2-assisteren
3-begeleid taken
verrichten
Niveau 2
Delen van lessen
en hele lessen
geven / accent op
competenties 1, 2,
3, 4 en 7

Studiejaar 3
4 blokken, Voltijd 2
dagen
(OidS is 2,5 dag)
4-zelfstandig, lio-bekwaam
Niveau 3
Samenwerkend
leren / accent op
competenties 1, 2,
3 en 4

Studiejaar 4
2 blokken, 2 dagen
per week
(OidS 3 dagen)
5-startbekwaam
6-doorgroei en verdere ontwikkeling
Niveau 4
Differentiëren op
klas- en leerling-niveau / accent op
competentie 3

Werken in een
Leerlingbegeleiding Onderwijsvisie /
organisatie / accent en zorg / accent op accent op compeop competenties 5, competenties 1 en 7 tenties 5 en 6
6 en 7

Aantal EC 14-15

3

12

Aantal EC 15-16

6

10

Werken aan Lio-dossier / competenties
1 t/m 7
20, incl.
lio-assessment

Schoolcultuur /
accent op competentie 5
8, incl. assessment
startbekwaam

20, incl.
lio-assessment

8, incl assessment
startbekwaam

Figuur 3. Stages in schema

3.6.

Keuzeonderwijs, minors en honoursprogramma

3.6.1. Keuzeonderwijs

Binnen de studentgestuurde leerlijn volgt de bachelorstudent ook keuzecursussen. De keuzecursussen zijn
opgenomen in het programma van het eerste en tweede studiejaar. Dit keuzeonderwijs biedt studenten de
mogelijkheid buiten het opleidingsprogramma om cursussen te volgen die aansluiten bij de persoonlijke
belangstelling. Keuzecursussen worden hogeschoolbreed aangeboden, als cursus op een vast moment in
het rooster en als zelfstudiecursus. Voorbeelden van dit laatste is ‘mentoring op Zuid’, dit project sluit goed
aan bij de profilering op de grootstedelijke context. Ook is er voor studenten van de Lero de mogelijkheid
om keuzepunten te behalen met activiteiten voor jongeren zoals werkweken, coachen bij sporttrainingen,
bijlessen en andere, voor docenten relevante activiteiten.

3.6.2. Minors

De minor (bacheloropleiding) is onderdeel van de studentgestuurde leerlijn en is deels kennisgestuurd
en deels praktijkgestuurd.
De minoren binnen IvL sluiten aan bij de onderwerpen en thematiek van het IVL (instituutsprofilering) en
van de kenniscentra van het Instituut voor Onderzoek en Innovatie (IOI).
Tevens leveren minoren een bijdrage aan het ontwikkelen van het innovatieve vermogen van de student,
namelijk het vermogen dat verbonden is met het verleggen van de grenzen binnen de beroepsbeoefening.
In de minor werkt de student gericht actuele vraagstukken; met nieuwe methoden; op nieuwe terreinen.
Voor studenten is jaarlijks een overzicht van minoren beschikbaar op het intranet.
Het is voor een student ook mogelijk een minor in het buitenland te volgen of aan een universiteit of
andere hogeschool in Nederland.
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3.6.3. Honoursprogramma (HP)

De hogeschool 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 maatschappelijk
relevante vraagstukken. Het honoursprogramma levert aan deze doelstelling een belangrijke bijdrage.
Studenten die belangstelling hebben voor het Honours-programma (HP) 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 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.22 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.

3.7.

Begeleiding van studenten

3.7.1. Studieloopbaancoaching

Studieloopbaancoaching (SLC) richt zich op de begeleiding van studenten bij hun competentieontwikkeling,
bij de ontwikkeling naar zelfstandig lerende professional, bij de te maken keuzes in studie en loopbaan en bij
het oplossen van studieproblemen. Elke student heeft een studieloopbaancoach en houdt gedurende het
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.
Voor alle studenten van alle opleidingen geldt dat zij afhankelijk van hun opleidingsvariant een zelfde
SLC-programma23 volgen.
In alle studiejaren spreekt de studieloopbaancoach minimaal 4 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 studiekeuzecheckgesprek, dat voor 1 september plaatsvindt. Hierbij wordt ook een matchingsinstrument
ingezet om in beeld te brengen of de student zal gaan passen qua profiel bij de opleiding van zijn of
haar keuze. In het startgesprek komen de gevolgde opleidingen en beroepservaringen, de motivatie voor
de opleiding, de persoonlijke situatie en eventuele risicofactoren voor studiesucces aan de orde. Een
student kan worden gewezen op ondersteuning of verplicht worden bepaalde deficiënties (bijvoorbeeld
op het gebied van Scheikunde of de Nederlandse taal) weg te werken. Deze deficiëntiecursussen tellen
mee als gevolgde keuzecursussen in het studieprogramma. De daarop volgende gesprekken worden
gevoerd aan de hand van het voortgangsoverzicht uit het studievoortgangsregistratiesysteem OSIRIS. De
studieloopbaancoach schrijft na elk SLC-gesprek een kort verslag in OSIRIS.

3.7.2. Peercoaching

Studenten kunnen ondersteuning krijgen van peercoaches. Dit zijn excellente hogere jaars studenten
die een training in peercoaching hebben gevolgd. De Lero beschikt over veertig peercoaches voor
studievaardigheden en vakinhoudelijke ondersteuning. Bij biologie zijn gemiddeld twee tot drie peercoaches
actief.

3.7.3. Stagebegeleiding

Er zijn verschillende samenwerkingsverbanden met stagescholen. Sommige zijn zeer intensief zoals bij
OidS-scholen en de clusterbrede pilot met Integrale Begeleiding (IB) waarbij er één hogeschoolbegeleider
is voor verschillende studenten. Er zijn ook scholen waar weinig studenten stage lopen. Het stagebureau
doet een screening bij nieuwe stagescholen. Als de stageschool geen goede leeromgeving biedt aan de
student, wordt de regio manager ingeschakeld.
Op de stageschool voert de student minimaal eenmaal per stageperiode met zijn HR- stagebegeleider
een evaluatiegesprek waaruit leerpunten voortkomen. De student wordt ook begeleid door een vakcoach
van de stageschool, met wie hij regelmatig een voortgangsgesprek voert. In het eerste studiejaar is de
stagebegeleider van de student tevens zijn studieloopbaancoach, zodat signalen van risico op mogelijke
uitval in deze eerste fase van de studie snel worden gesignaleerd. In de daaropvolgende studiejaren is bij de
vakdocent vaak de stagebegeleider. In elke stageperiode woont de vakcoach en de stagebegeleider minimaal
één les van de student bij en heeft aansluitend een voortgangsgesprek. Tijdens de stages schrijven de
studenten reflectieverslagen waarin aandacht geschonken wordt aan het leerproces en aan de leerdoelen.
Ook in de afstudeerfase wordt de student begeleid door een vakcoach van de stageschool en door een
afstudeerbegeleider vanuit de opleiding.
22

23

Dit profiel is opgebouwd uit vijf samenhangende competenties: Vernieuwingsgericht, Vraaggericht, Samenwerken, Interactief leervermogen, Kenniscreatie.
SLC- procedure en aanpak vt en dt IvL 2014
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3.8.

Schoolklimaat en voorzieningen

De opleidingen zijn gehuisvest op de locatie Museumpark van de hogeschool. Recent heeft een verbouwing
plaatsgevonden op de locatie Museumpark, die erop gericht was geschiktere werkplekken en geoutilleerde
lokalen te creëren en door de inrichting en aankleding voor elke opleiding een eigen, herkenbare ‘couleur
locale’ te realiseren (Focusbeleid).
Het vaklokaal biologie is na de verbouwing definitief ingericht met alle materialen die in een biologie lokaal
aanwezig horen te zijn: microscopen, allerhande glaswerk, diverse modellen, waterbaden, centrifuges,
microscopen, zuurkast, veiligheidskast, laptops en diverse apparaten om geavanceerde practica te doen.
Het vernieuwde biologielokaal toont een lokaal waar de gemiddelde student ook tijdens de stages mee in
aanraking zou kunnen komen. Met goed materiaal en aansluitingen van elektra, water en gas kunnen we
dezelfde lessen geven als mogelijk waren tijdens de verbouwing in de laboratoria van het Academieplein.
Echter heeft dit lokaal het voordeel van een ‘thuislocatie’ voor de studenten waar de docenten hun kantoor
naast hebben.
Achterin het lokaal zijn 4 bakken aanwezig, waarin verschillende levende dieren aanwezig zijn; padden,
bidsprinkhanen, rivierkreeftjes en een kleine koningspython. Deze dieren worden een jaar lang door vaste
studenten verzorgd, onder begeleiding van de instructeur. De studenten zorgen zelf voor de aanschaf, de
verzorging en na een jaar zorgen ze zelf ook weer voor huisvesting van deze dieren elders.

3.8.1. Informatievoorziening

Over praktische zaken, zoals roosters, ziekmeldingen, regels en procedures, worden studenten
geïnformeerd via het intranet Hint. In Osiris worden notities van coachingsgesprekken, studieresultaten
en cursusbeschrijvingen opgenomen. De cursusbeschrijvingen zijn de basis voor de inrichting van de
elektronische leeromgeving N@tschool, waar studenten onder meer handleidingen, cursusmateriaal en
inlevermappen voor opdrachten kunnen vinden.
Bij biologie wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de diverse media: op HINT is IVL-mededelingen biologie
voorhanden, waar regelmatig gebruik van wordt gemaakt.
Mededelingen over bepaalde activiteiten, lezingen en conferenties worden hier gedaan, belangrijke
mededelingen omtrent de opleiding biologie worden geplaatst.
Als er stageplaatsen of vacatures zijn wordt het o.a. hier geplaatst. Alle studenten worden aan het begin
van elk schooljaar op de hoogte gebracht van dit medium, tijdens een soort ‘kick-off’ moment waarin het
verloop van de studie in dat jaar en de belangrijkste items in de jaren erna worden genoemd, Mastering
biology wordt toegelicht en de excursies worden besproken.
Dit jaar is door het Nibi voor de tweede maal een Studiespecial biologie uitgegeven voor havoleerlingen,
waarin allerlei opleidingen die met biologie te maken hebben zich presenteren. Ook daarin staat een halve
pagina van onze lerarenopleiding biologie.
IT-systemen in de opleiding
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 is de digitale leeromgeving van de HR. Studenten kunnen hier in eerste instantie het
cursusmateriaal vinden dat zij nodig hebben. Ook kunnen zij, indien nodig, opdrachten met dit programma
inleveren. Dat geldt bijvoorbeeld voor de stageportfolio’s. De docent kan dit dan online bestuderen en
er feedback aan toevoegen. Als studenten materiaal in N@tschool inleveren, wordt dit automatisch
gecontroleerd (door een hulpprogramma genaamd Ephorus) op plagiaat.
Osiris. Dit programma is vooral bedoeld voor studentadministratie en –vorderingen. Docenten kunnen
studieresultaten (studiepunten) invoeren bij de studenten die hun studieonderdeel gevolgd hebben.
De studenten zien op hun beurt wat het resultaat. In Osiris zijn de examenprogramma’s opgenomen.
Studenten kunnen dat zien, en tevens, door de ingevoerde resultaten, welke onderdelen daarvan zij met
succes hebben afgerond, en hoeveel studiepunten zij hebben behaald. Met dit overzicht kunnen zij zich
ook inschrijven voor betreffende onderdelen. Dit is nodig omdat in het IvL de verplichting bestaat dat
studenten dit voor elk te volgen onderdeel doen.
Een andere mogelijkheid is dat ook opmerkingen over en afspraken met de student in Osiris worden
genoteerd. Dit gebeurt bij de SLC-gesprekken. Zo kan er een dossier over studenten worden aangelegd
dat niet alleen uit studiepunten bestaat, maar ook uit kwalitatieve opmerkingen en notities. Deze zijn van
belang in het geval studenten studeren met een beperking, er iets gebeurt in de persoonlijke levenssfeer,
langdurige ziekte afwezigheid, of wanneer het informatie betreft die voor het BSA belangrijk is.
Als gevolg van de planningsprocedure komt alle cursusinformatie in Osiris. Daardoor kan ook de taakbelasting
van docenten uit deze planning worden afgeleid. In Osiris is zo voor docenten ook die taakbelasting (het
PTD: Planning en TaaktoeDeling) in te zien.
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Het Hogeschool INTranet (HINT) is een (interne) website waarop studenten, docenten en andere
medewerkers een veelheid van informatie kunnen vinden. Dit kan variëren van brochures, roosters, het
hogeschoolblad (Profielen), verslagen van conferenties, vakantieperioden, hogeschoolgidsen (waarin het
Onderwijs en Examen Reglement). Studenten gebruiken HINT vooral om informatie over en formulieren
voor stages te vinden, voor de roosters en om ziekmeldingen van docenten te kunnen zien.
Sinds dit schooljaar is er een facebook pagina ‘Lerarenopleiding Biologie-Hogeschool Rotterdam’ die vrij
toegankelijk is, veel alumni bezoeken deze pagina.
Er zijn ook een aantal beperkt toegankelijke facebook pagina’s van bepaalde leerjaren, waar docenten
contact met studenten houden en soms mededelingen doen.
Verder wordt What’sapp veelvuldig gebruikt door de afzonderlijke klassen, soms met een toegevoegde SLC
docent. Er is een alumni What’sapp-groep waarin aankondigingen gedaan kunnen worden

3.9.

Kwaliteit van het docententeam en professionalisering van docenten

Het docententeam bij biologie is hoog gekwalificeerd, met 6 masters en een drie gepromoveerden, elk
met zijn eigen biologische, vakdidactische of onderwijskundige specialisatie. De meeste docenten hebben
een eerstegraads onderwijsbevoegdheid en ruime ervaring in het voortgezet onderwijs. Bij het begeleiden
van de afstudeerders heeft elke afstudeerbegeleider zijn eigen expertise en hij begeleidt de studenten die
binnen dat vakgebied hun afstudeeronderwerp gekozen hebben

3.9.1. Externe contacten

Naast scholing houden docenten hun praktijkkennis en vakkennis op peil door hun rol als stagebegeleider
en door te participeren in externe netwerken. De opleiding neemt deel aan het landelijk overleg met collegaopleidingen, waarin nieuwe ontwikkelingen en de consequenties daarvan voor het curriculum en de toetsing
worden besproken. Ook participeren docenten van alle opleidingen Exact in het project 10 voor de leraar,
dat de kennisbasis onderhoudt. Via de werkveldcommissie zijn er structurele contacten met het werkveld.
De opleiding Biologie is lid van het Nederlands Instituut voor de Biologie (NIBI) en de Nederlandse Vereniging
voor Onderwijs in de Natuurwetenschappen (NVON). De vakgroepscoördinator heeft zitting in het comité
van het NIBI, dat jaarlijks twee onderwijsconferenties organiseert voor vmbo-, havo en vwo-docenten. De
docenten vande opleiding nemen deel aan deze onderwijsconferenties, regelmatig ook als workshopgever.
De coördinator is jurylid voor De Linnaeusprijs van de WUR, voor profielwerkstukken die te maken hebben
met PlantScience van de WUR, en lid van het bestuur van Het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam.
Docenten van de opleiding nemen deel aan de jaarlijkse NVON-conferentie. Namens de NVON organiseert
de vakgroepscoördinator jaarlijks een examenbespreking vmbo biologie voor docenten uit het werkveld en
ouderejaars studenten. Docenten van de opleiding bezoeken conferenties van Ecent, het Experticecentrum
voor Lerarenopleidingen Natuurwetenschap en Techniek en de Velon. Verder participeren docenten in
de ontwikkeling van de landelijke kennistoetsen, het bestuur van Natuur, Leven en Technologie, en CARN,
een internationale groep die actieonderzoek ondersteunt.

3.9.2. Professionalisering

De uitgangspunten en thema’s voor professionaliseringsactiviteiten zijn op IvL-niveau vastgelegd24 en
uitgewerkt in een plan per opleidingsteam.
Elke docent kan 10 procent van de werktijd aan scholing besteden: 4 procent daarvan kan worden ingevuld
met individuele scholingsactiviteiten, zoals bijhouden van vakliteratuur en bijwonen van conferenties en
studiedagen. De overige 6 procent wordt besteed aan scholingsthema’s die Lero-breed en op clusterniveau
zijn vastgesteld. Dit kan om individuele of collectieve scholing gaan, intern en extern. De HR Academie heeft
een aanbod van algemene opleidingen en opleidingen in relatie tot de Focusagenda. Docenten worden
gefaciliteerd (met tijd en geld) om een masteropleiding te volgen. Voor het doen van promotieonderzoek
zijn promotievouchers.
Eenmaal per jaar is er een IvL-brede scholingsdag. In elk blok wordt zowel een Lero-brede als clusterbrede
studiedag georganiseerd. Daarnaast heeft elke opleiding jaarlijks drie dagen beschikbaar voor
professionaliseringsactiviteiten op teamniveau.
Voor studieloopbaancoaches is scholing verplicht. De opleiding organiseert scholing op maat in
samenwerking met de unit Werk, Onderwijs en Educatie van de HR. Tevens hebben studieloopbaancoaches
intervisiebijeenkomsten. Docenten die als assessor worden ingezet, zijn verplicht een assessorentraining
te volgen, gedurende het jaar vinden regelmatig kalibratiesessies plaats.

24

Professionaliseringsplan IvL 2014-2015
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3.9.3. Collegiale consultatie, inductietraject

Sinds drie jaar is er collegiale consultatie: elke docent aan de lerarenopleiding die een aanstelling groter
dan 0,5 fte heeft doet hier aan mee. Er zijn ongeveer tien themagroepen waar een docent uit kan kiezen.
Voorbeelden van thema’s zijn: inspirerend lesgeven, afstudeerbegeleiding, didactisch coachen. Aan het
begin van het jaar worden de thema’s bekend gemaakt, collega’s kunnen zich hier dan bij aansluiten. Elke
themagroep wordt ‘getrokken’ door een collega die meestal ook zelf het thema heeft voorgesteld. Binnen
een themagroep worden eigen doelen gesteld en wordt een werkwijze afgesproken: soms wordt gewerkt
op basis van intervisie, bij een ander themagroepje is actuele relevante literatuur de leidraad. Voor elke
themagroep gelden deze afspraken: het werk moet gericht zijn op professionele ontwikkeling van de
collega’s en elke docent wordt bezocht in de les door een collega en gaat op bezoek in de les bij een collega.
Er is momenteel overleg met het VELON, met als doel een deel van het registratietraject tot lerarenopleider
te koppelen aan collegiale consultatie.
Speciale aandacht verdient het inductietraject voor nieuwe collega’s. De net aangestelde collega’s worden het
eerste jaar begeleid door middel van intervisie, en eventueel individueel begeleid door een van de interne
coaches. In het tweede jaar van de aanstelling neemt elke nieuwe collega deel aan een beeldcoachtraject. Een
van zijn lessen wordt gefilmd en naderhand besproken, onder begeleiding van een van de zes gecertificeerde
beeldcoaches. Dit gebeurt minimaal drie keer in het jaar.
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4.

Toetsing
In dit hoofdstuk worden 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.

4.1.

Beleidskaders

4.2.

Visie op toetsing

4.3.

Niveauverantwoording door middel van toetsprogramma

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 zijn geformuleerd
in het Toetsbeleid Instituut voor Lerarenopleidingen 2013-2017 (IvL, maart 2014). Voor de opleiding is de
IvL-brede Onderwijs- en Examenregeling (OER) van kracht. De richtlijnen van het instituutsbrede beleid
zijn te onderscheiden in de thema’s toetsprogramma, toetskwaliteit en borging van de toetsing en het te
bereiken eindniveau.

De opleiding leidt tweedegraads leraren biologie 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 of opdracht 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 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 opleiding 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 in dienst van het leren van de student. Daarom investeert de opleiding optimaal in de
kwaliteit van de toetsing en beoordeling.

Het toetsprogramma is in lijn met het IvL-toetsbeleid.25 Van een startbekwame leerkracht wordt verwacht
dat hij als professional beschikt over beroepscompetenties op bachelorniveau en dat hij op dit niveau
functioneert.
Een student verwerft gedurende de vier leerjaren de competenties via de gedragsindicatoren op vier
niveaus, inclusief de benodigde kennis en vaardigheden en daarmee de eindkwalificaties van de opleiding.
De competenties, indicatoren en BoKS zijn per cursus omgezet in toetsbare cursusdoelen en opgenomen
in de cursusbeschrijvingen. Deze vormen de grondslag voor de toetsmatrijs en/of beoordelingscriteria van
de bijbehorende toets. Competenties worden integraal beoordeeld in onderdelen van de praktijkgestuurde
leerlijn, in stages, projecten en assessments.
In de competentiedekkingsmatrix (bijlage 6) is per fase opgenomen waar in het curriculum welke
competenties worden verworven en hoe deze getoetst worden inclusief de toetsvorm.
De competenties hebben een prominente plaats binnen de praktijkgestuurde lijn; Stage leren en werken
en de (onderzoeks)projecten.
Voor wat betreft summatieve toetsing in de kennisgestuurde lijn laat de matrix zien dat met name
competentie 3 (vakinhoudelijke en didactische component) getoetst wordt in deze lijn. In bijlage 5 werd al
inzichtelijk gemaakt hoe de landelijke kennisbases gedekt zijn in de BoKS in het programma. Zo borgt de
opleiding de toetsing van de didactische vakinhoudelijke competentie zowel via toetsing in cursussen binnen
de kennisgestuurde lijn als met de landelijke kennistoets. De landelijke kennisbasistoets wordt bij biologie
afgenomen in leerjaar 3. In de toetsdekkingsmatrix wordt aangegeven waar de landelijke kennisbasistoetsen
afgenomen worden en hoe de BoKS getoetst wordt wanneer er geen landelijke kennistoets voorhanden
is zoals bij de generieke kennisbasis.
25

Toetsbeleid Instituut voor Lerarenopleidingen 2013-2017 (2014), Hogeschool Rotterdam
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De competenties zijn geformuleerd op handelingsniveau en beoordeeld in de praktijkgestuurde leerlijn.
In de praktijkgestuurde lijn worden alle competenties beoordeeld in relatie tot de gedragsindicatoren per
niveau. In de competentietoetsdekkingsmatrix wordt duidelijk dat de competenties in jaar 4 op niveau
startbekwaam worden beoordeeld in het assessment dan wel het afstuderen Leraar Biologie. De tabel
in de bijlage 6 laat zien hoe per competentie kennisaspecten uit de BoKS/Kennisbases over de leerjaren
verdeeld worden.
In het opleidingsspecifieke hoofdstuk van de hogeschoolgids is het examenprogramma van de opleiding
opgenomen voor de verschillende leerroutes en leerjaren. Voor de opleiding zijn uiteraard tevens de
instellingsbrede en IvL-brede Onderwijs en Examen Regeling (OER) van kracht.

4.4.

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
algemene invulling van het model voor de opleiding is hieronder schematisch weergegeven.
Accent op
Uitvoeren
Praktijkgestuurde lijn

Kennisgestuurde lijn

Wat wordt getoetst
Beroepshandelen en
verantwoorden daarvan
in de beroepspraktijk
Laten zien hoe en
BoKS* +
waarom
Expliciteren keuzes +
Beroepshandelen in
gesimuleerde situaties
Laten zien
Beroepshandeling
en Vaardigheden
Weten hoe en waarom
BoK† + verantwoorden
(inzicht en vaardigheden) keuzes o.b.v. casuïstiek
Kennen
BoKS

Keuze student (1t/m 5)
Studentgestuurde lijn Reflecteren

Afhankelijk van keuze
Betekenis geven aan
leerervaringen
Besef van eigen bekwaamheid

Toetsvormen
Beroepsgerichte opdrachten
Portfolio assessment
Criteriumgericht interview
Beroepsgerichte opdrachten

Vaardigheidstoets in beroepspraktijk of opleiding
Opdracht
Toets met opgaven
Schriftelijke kennistoets
(MC-toets, open vragen)
Bovengenoemde toetsvormen
Self assessment
POP

Figuur 3. Toetsvormen in relatie tot ROM leerlijnen (Bron: IvL Toetsbeleid 2013-2017)
*

BoKS staat voor Body of Knowledge and Skills (kennisbases aangevuld met benodigde vaardigheden uit de vakgebieden

†

BoK staat voor Body of Knowledge, vergelijkbaar met de kennisbases

Hieronder worden de verschillende toetsvormen beschreven die de opleiding op de verschillende plaatsen
binnen het curriculum inzet.
`` Schriftelijke kennistoets (KT: diverse vormen van open en gesloten vragen)
Voor die aspecten van de BoKS die niet in de praktijk getoetst worden zijn er kennistoetsen (KT). Deze
toetsen worden op de opleiding afgenomen en zijn gericht op het begrijpen en kunnen toepassen van
de kennisbases. In de schema’s per studiejaar is inzichtelijk welke cursussen uit het curriculum door
een kennistoets worden beoordeeld.
`` Vaardigheidstoets (VT)
Voor het toetsen van vaardigheden (Skills) uit de kennisbasis worden in een (gesimuleerde)
praktijkomgeving vaardigheidstoetsen gehanteerd. In de schema’s per studiejaar is inzichtelijk welke
cursussen uit het curriculum door een vaardigheidstoets worden beoordeeld.
`` Leerwerktaken (LWT)
Binnen de opleiding werken studenten in een authentieke situatie op de stageschool aan een
geïntegreerde opdracht. De complexiteit van de opdracht is gebaseerd op de opleidingsfase waarin
de student zich bevindt. Deze opdrachten zijn samengebracht in Leerwerktaken (LWT). Door het
opstellen van criteria waaraan het eind product moet voldoen, wordt het niveau geborgd. Bij
de verwerking is altijd sprake van reflectie op de eigen ontwikkeling. Leervragen worden daarbij
opgenomen in het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) van de student, de uitwerking hiervan in een
persoonlijk leerwerkplan (LWP).
`` Portfolio beoordeling (Pf)
De stage wordt individueel beoordeeld aan de hand van de uitgewerkte leerwerktaken. Aan het eind
van een blok heeft de student een tussentijds voortgangsgesprek. Aan het eind van de stageperiode
een beoordelingsgesprek. De uitgewerkte leerwerktaken worden opgenomen in N@tschool. Hierin
kunnen ook andere bestanden dan alleen worddocumenten gevoegd worden om verslag te doen van
de stage.
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``

Assessment (As)
Per leerjaar zijn voor de studenten stagehandleidingen beschikbaar die richting geven aan het
handelen van de student in de praktijk én aangeven hoe studenten hun competenties op een bepaald
stadium kunnen ontwikkelen en door middel van de (tussentijdse) beoordelingen en/of assessments
kunnen aantonen. Op alle competenties moet de student aan het einde van zijn studie het
‘startbekwaam zijn’ aantonen. De bekwaamheid van de niveaus aan het einde van de Hoofdfase (Liobekwaam, niveau 3) en het einde van de Afstudeerfase (Startbekwaam) worden respectievelijk door
middel van het LIO-assessment en het Assessment Startbekwaam26 getoetst met een criteriumgericht
interview. Dit gebeurt door een onafhankelijke assessor van het assessmentcentrum van IvL en
de vakcoach van de (stage)school. Met ingang van maart 2015 wordt dit kwalificerend assessment
afgenomen door twee onafhankelijke beoordelaars.

Studiejaar 1
Propedeusefase

Studiejaar 2
hoofdfase 1

Studiejaar 3
hoofdfase 2

Studiejaar 4
Afstudeerfase

Hoofdfasebekwaamheidsbeoordeling Voortgangsbeoordeling Lio-Assessment Assessment Startbekwaam

Figuur 5. Beoordeling van niveaus/ fasen in schema
Formatieve toetsing
Formatieve toetsing vindt vooral plaats tijdens de stage: de student vraagt regelmatig feedback aan zijn
begeleiders aan de hand van een feedbackformulier. In zijn reflectieverslagen beschrijft de student wat hij
hiermee heeft gedaan. Verder voert de student regelmatig evaluatiegesprekken met zijn stagebegeleider
en zijn vakcoach. Halverwege de stageperiode in studiejaar 2, 3 en 4 is er een tussenevaluatie met de
stagebegeleider en ook met de vakcoach, die door de student wordt voorbereid met een reflectie op zijn
competentieontwikkeling. Ook tijdens het werken aan beroepsproducten vraagt de student feedback aan
zijn stagebegeleider en/of vakcoach.
Daarnaast krijgen studenten in de uitvoering van cursussen feedback van de docent en medestudenten
op bijvoorbeeld proeflessen en presentaties, en hebben veel cursussen proeftoetsen.
Bij Biologie speelt Mastering Biology een grote rol. Studenten kunnen in dit digitale systeem oefenopgaven
maken. De opgaven worden door het systeem nagekeken met directe feedback voor de student. Dit
stimuleert studenten continu te oefenen met de leerstof.
``

4.5.

Toetsorganisatie

Hieronder wordt beschreven hoe de opleiding de organisatie rondom toetsing en beoordeling vorm geeft.
De cursusbeheerder construeert de toets met behulp van een toetsmatrijs. Vooraf vindt overleg plaats
tussen collega’s over de kwaliteit van de toets, de cesuur en het antwoordmodel, en achteraf over het
correctiemodel en de eventuele bijstelling van de cesuur. Bij praktijkopdrachten zijn de beoordelingscriteria
van te voren vastgesteld.
Toetsing is in de digitale cursusevaluaties opgenomen en is ook onderwerp in de panelgesprekken met
studenten.
De lerarenopleidingen van het IvL hebben één onafhankelijke examencommissie en een toetscommissie per
cluster. In de examencommissie zijn alle toetscommissies vertegenwoordigd, bij voorkeur door de voorzitters
van de toetscommissies. Daarnaast heeft de examencommissie een extern lid vanuit het werkveld. De
examencommissie stelt jaarlijks een verslag op van haar werkzaamheden, waarin de jaarrapportages van
de toetscommissies zijn opgenomen.27
De examencommissie vervult conform het toetsbeleid alle wettelijke taken.28 29 Zo is de examencommissie
verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging van de toetsen en voor de borging van het eindniveau, het verlenen
van vrijstellingen en beslissingen over maatregelen in geval van fraude. Ook stelt de examencommissie vast
of examinatoren voldoen aan het hogeschoolbrede profiel en, waar van toepassing, aan de aanvullende
eisen voor examinatoren van het afstuderen.30
De analyse van de toetskwaliteit op validiteit, betrouwbaarheid en transparantie voor studenten is
gemandateerd naar de toetscommissies.31 32
De examencommissie geeft per blok aan welke toetsen geanalyseerd moeten worden. Bij de analyse
betrekt de toetscommissie via enquêtes ook studenten. De beoordeling van de toets wordt met de
betreffende docent besproken, wat aanleiding kan zijn om de toets bij te stellen, en gepubliceerd op het
medewerkersdeel van het intranet. De activiteiten van de toetscommissies zijn een vast agendapunt in
de tweewekelijkse vergaderingen van de examencommissie. Op deze wijze wordt controle uitgeoefend
26
27
28

29
30
31
32

Handleiding Assessment Startbekwaam, 2014-2015
Jaarverslag examencommissie 2013-2014
Hogeschoolgids Instituut voor Lerarenopleidingen, editie augustus 2014, bijlage reglement examencommissies en examinatoren; hierin art. 4: taken en bevoegdheden examencommissie
Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden/procedurebeschrijving examencommissies IvL, vastgesteld d.d. 9-2-2012
Profiel van examinator
Checklist toetsanalyse IvL
De bevindingen van de toetsevaluaties zijn opgenomen in het jaarverslag van de examencommissie.
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op het mandaat aan de toetscommissies, wordt gezorgd voor een goed verband tussen het werk van de
examencommissie en dat van de toetscommissies, en worden eventuele knelpunten tijdig gesignaleerd
en aangepakt.
Het IvL heeft een Assessmentcentrum, dat als taak heeft het hele proces rondom assessments, van de
aanvraag tot en met rapportage en digitaal archiveren, te organiseren en de kwaliteit te bewaken. Dit betreft
het lio-assessment en het assessment startbekwaam (voltijd, deeltijd, OidS, kopopleiding en zij-instroom).
Het Assessmentcentrum geeft uitgebreide feedback op de kwaliteit van de assessmentrapporten: is het
oordeel van de assessor voldoende beargumenteerd en overeenkomstig de bewijzen? Verder organiseert
het Assessmentcentrum viermaal per jaar kalibratiebijeenkomsten voor zowel opleidingsassessoren als
schoolassessoren, om de uniformiteit in de beoordeling en de kwaliteit van de beoordeling(srapportages)
te bevorderen.
Professionalisering
Het interne scholingsaanbod van de hogeschool bevat scholing die verplicht is voor leden van
de examencommissies en toetscommissies. Regelmatige interne netwerkbijeenkomsten van de
voorzitters van examencommissies en deelname aan de vergaderingen van LOEx zorgen ook voor
deskundigheidsbevordering. De voorzitter van de examencommissie volgt regelmatig externe scholing,
met name met betrekking tot wet- en regelgeving.
Elke assessor heeft een basistraining gevolgd waarin wordt gewerkt aan acht assessorencompetenties. Elke
assessor doet minimaal zes assessments per jaar en bouwt daarmee een portfolio op om tot voldoende
niveau te komen voor certificering. Daarnaast zijn er verplichte opfristrainingen na drie jaar. Scholing van
docenten in toetsing is onderdeel van de IvL-brede professionaliseringsdagen.33 In de vakgroep vinden
kalibreersessies plaats.

4.6.

Kwaliteitsborging toetsing

De opleiding hanteert toetsen die valide, betrouwbaar, transparant en efficiënt zijn. Daarbij worden (zoals
ook vermeld in het Toetsbeleid IvL) de volgende kwaliteitseisen gehanteerd:
`` De toetspraktijk in de opleiding laat inhoudelijke validiteit zien. Dit is de mate waarin de toets
meet wat zij beoogt te meten en laat door de toetscommissie van het desbetreffende cluster
steekproefsgewijs vaststellen of haar toetsen valide zijn. Om de kwaliteit van de toetsen te borgen
worden ook in de studentevaluatiegesprekken en de digitale cursusevaluaties per blok de toetsen
besproken en geëvalueerd.
`` De opleiding is transparant en geeft duidelijk aan waar en hoe per opleidingsfase de verschillende
niveaus worden getoetst en hanteert een variëteit aan toetsvormen, zodat een zo valide en
betrouwbaar mogelijke uitspraak tot stand komt.
`` De opleiding zorgt dat studenten weten wanneer, waarop en hoe ze worden getoetst en heeft dat in
de digitale leeromgeving N@tschool vastgelegd: zo kunnen de studenten zich goed voorbereiden.
`` Voor studenten is in de cursusbeschrijvingen informatie over beoordelingscriteria en toetsvormen
(summatief en formatief) opgenomen.
`` In de OER vinden studenten informatie over regels en procedures rondom toetsen, herkansingen,
fraude, bezwaar en beroep. De examencommissie heeft vier keer per jaar een spreekuur voor
studenten. Inzage in het gemaakte werk wordt ingeroosterd of gebeurt op afspraak met de docent.
`` De opleiding beoordeelt studenten individueel, op basis van vooraf bepaalde criteria (en niet ten
opzichte van een groep), tenzij uit evaluatie van de toetsuitslagen blijkt dat daar aanleiding toe is.
Het docententeam van de opleiding heeft kennis en expertise op het gebied van toetsen maken en
beoordelen.
`` De opleiding betrekt het werkveld bij toetsing. Het werkveld is betrokken bij de beoordeling van de
stage en het afstuderen (voor het laatste zie hieronder bij de beschrijving van beoordeling van het
afstuderen). Bij de beoordeling van stages weegt het advies van de stagebegeleider op de school
mee. In de stage handleidingen en in N@tschool staan diverse instrumenten waarmee dit advies
kan worden onderbouwd en transparant worden gemaakt: formulieren waarmee beroepsproducten
beoordeeld kunnen worden met beoordelingscriteria en beheersingsniveaus.
`` De stagebegeleiders en assessoren voldoen aan de criteria van de opleiding en zijn bekend met
de competenties van de opleiding.34 De eindverantwoordelijkheid voor de beoordeling ligt bij de
opleiding in de persoon van de HR- stagebegeleider en een onafhankelijk beoordelaar, meestal de
vakdocent.
`` De opleiding hanteert waar mogelijk vormvereisten in het kader van efficiency en neemt de
inhoudelijke beoordeling van beroepsproducten die niet aan de vormvereisten voldoen niet in
behandeling. Voor de beroepsproducten in de afstudeerfase is hiervoor een afstudeerprocedure
opgesteld, zie de afstudeerhandleiding. Ook scheidt de opleiding in deze fase het ‘begeleiden’ en het
‘beoordelen’.
`` In de uitvoering van het programma worden regelmatig intervisiebijeenkomsten/ kalibreersessies
33
34

34

Professionaliseringsplan IvL 2014-2015
Stagehandleidingen bachelor biologie
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gehouden door docenten om te komen tot consensus over de interpretatie van de
beoordelingscriteria.

4.7.

Afstuderen bachelor

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:
a. afstuderen Leraar biologie (praktijkgericht onderzoek), 8 EC;35
b. de beoordeling van alle competenties in het assessment startbekwaam,36 8 EC.
Component afstuderen
Afstuderen Leraar Biologie
Stage met Assessment startbekwaam

EC
8
8

HR-Competenties
3, 7
1-7

Figuur 6. Afstudeerprogramma
Gezien het belang, de complexiteit en de omvang van de afzonderlijke onderdelen heeft IvL ervoor gekozen
verschillende componenten afstuderen te beoordelen. Dit betekent dat alle componenten afzonderlijk met
minimaal een 5,5 (voldoende) moeten worden afgerond. Daarbij is er geen mogelijkheid tot compensatie. Bij
het onderdeel A maakt de student een eindopdracht en bij onderdeel B is het startbekwaamdossier, les en
gesprek 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, in overleg met de stageschool. 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 onafhankelijke
beoordelaars beoordeeld, die onafhankelijk van elkaar het beoordelingsformulier invullen en vervolgens
de beoordeling bespreken. Als geen consensus 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.

35
36

Zie de cursushandleiding Afstuderen Leraar Biologie, 2014-2015
Assessment startbekwaam; brochure voor de student, 2014-2015, jaar 4 voltijd/deeltijd/OidS
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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 assessmentdossier37 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.38 De beoordelaars vergelijken hun bevindingen en komen
tot consensus, waarbij het eindoordeel bij de opleidingsassessor ligt. De student krijgt vooraf via de
handleidingen en van de stagebegeleider informatie over de inhoud en werkwijze van het assessment
en direct na het assessment een mondelinge terugkoppeling en vervolgens een terugkoppeling via het
beoordelingsrapport. Het oordeel van opleidingsassessor is doorslaggevend als er geen consensus is.

4.8.

Afstuderen kopopleiding en zij-instroom

4.9.

Evaluatie van het eindniveau

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 kopopleiding39 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 assessment40 ook deze opzet, behalve dat niet wordt gewerkt met een stageontwikkelingsmeter. Zijinstromers hebben een aanvullende opdracht die betrekking heeft op het functioneren in het team en
de schoolorganisatie. Dit heeft de vorm van een gesprek met twee leden van de schoolleiding over een
bepaald thema. Het assessment wordt afgenomen door twee onafhankelijke assessoren.

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 hboeisen en de eisen van het werkveld.
`` Het docententeam is of was recent werkzaam in VO/BVE.
`` De opleiding heeft een werkveldcommissie/beroepenveldcommissie 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 stageverlenende 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

37

38
39
40

36

Handleiding voor het maken van het assessmentdossier startbekwaam in voorbereiding op het assessment startbekwaam,
2014-2015, jaar 4 voltijd/deeltijd/OidS
Assessorenformulieren assessment startbekwaam 2014-2015
Assessment startbekwaam kopopleiding, brochure voor de student 2014-2015
Assessment startbekwaam zij-instroom, brochure voor de student 2014-2015
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Instituut voor Lerarenopleidingen
Korte praktijkbeoordeling
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Multiple Choice
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2.

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

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

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

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

4e jaar, niveau 4
(stadium 5 (Startbekwaam))
De student:

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

Relatie kennisbases – kennisaspecten per studiejaar
1 jaar

2 jaar

3e jaar

4e jaar

Generieke kennisbasis
`` Communicatiemodellen.

Generieke kennisbasis
`` Gespreksvoering.

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

Generieke kennisbasis

e

e

``

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

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

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

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

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

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

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

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

1e jaar

2e jaar

3e jaar

4e jaar

Generieke kennisbasis
`` Pedagogische driehoek.

Generieke kennisbasis
`` Instructiemodellen Directe
Instructie.

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

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

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

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

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

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

De student:
De student:
De student:
De student:
`` Toont zich enthousiast voor `` Toont zich enthousiast voor `` Stemt leerstof en (vak)
`` Begeleidt verschillende
zijn vak;
zijn vak;
didactiek af op de klas in de
typen leerprocessen en
`` Assisteert bij verschillende
`` Kan een lesvoorbereiding
lesopzet en –uitvoering;
kan deze op basis van
`` Staat duidelijk ‘boven de
lesvormen in de les;
(of een deel daarvan) maachterliggende concepten
`` Beheerst de leerstof die hij/
ken en deze toelichten aan
stof’ in de lessen;
analyseren en bijsturen;
`` Hanteert een scala aan
`` Analyseert leerproblemen
zij moet doceren en laat
een collega docent;
`` Assisteert bij de geven van
zien zich hierin te hebben
motiverende werkvormen
en ontwikkelt materiaal
verdiept ;
lessen in verschillende
mede met het oog op vervoor de aanpak hiervan;
`` Kan met begeleiding van de
`` Hanteert een breed scala
lesvormen;
schillen tussen leerlingen;
`` Beheerst de leerstof die hij/
`` Begeleidt de uitvoering van
(vak)coach (gedeelten van)
aan leer –en onderwijsleeractiviteiten uit voeren in
zij moet doceren en laat
leertaken en geeft feedback
strategieën en kan de inzet
eenvoudige situaties.
zien zich hierin te hebben
op proces en product;
ervan verantwoorden;
`` Gebruikt leervorderingen
`` Ontwerpt leertrajecten op
verdiept
`` Kan met begeleiding van de
van leerlingen als info m.b.t.
basis van een samenhan(vak)coach (gedeelten van)
het leerprocesverloop.
gend didactisch concept;
`` Ontwikkelt beoordelingsinleeractiviteiten uitvoeren in
eenvoudige situaties;
strumenten en – procedu`` Kan de principes van direcres en kan deze verantte instructie toepassen.
woorden
`` Kiest op basis van een
gedegen kennis van het
(school)vak leerstof, maakt
deze toegankelijk en kan
zijn keuze en aanpak verantwoorden;
Prestatie-indicatoren
beroepsproduct Afstuderen
Leraar
`` Werkt zelfstandig, systematisch en doelgericht
aan de innovatie van de
eigen lespraktijk (verbeteren didactisch handelen,
didactische werkwijzen en
beroepsproducten);
`` Laat de aanpak en het
resultaat aansluiten bij professionele standaarden van
het vak en de vakdidactiek

Relatie kennisbases / kennisaspecten per studiejaar
1e jaar

2e jaar

3e jaar

4e jaar

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

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

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

Generieke kennisbasis
`` Onderwijsvisies
`` Visies op leren
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Relatie kennisbases / kennisaspecten per studiejaar
1e jaar

2e jaar

3e jaar

4e jaar

Kennisbasis Vak
Studenten hebben kennis en
inzicht in de basisprincipes
van de onderstaande onderdelen uit de kennisbasis:
`` Cel
`` Orgaansysteem
`` Organisme
`` Aarde

Kennisbasis Vak
Studenten bezitten naast (verdiepende) kennis en inzicht
van de basisprincipes uit de
kennisbasis ook vaardigheden
om die kennis toe te passen.
In jaar 2 extra aandacht voor:
`` Molecuul
`` Orgaansysteem
`` Organisme
`` Populatie
`` Ecosysteem
`` Aarde
`` Practic

Kennisbasis Vak
Studenten bezitten een verdiepende kennis en inzicht
van de basisprincipes van
alle onderdelen binnen de
kennisbasis.
In jaar 3 extra aandacht voor:
`` Cel
`` Organisme

Kennisbasis Vak
Studenten bezitten een
verdiepte kennis en inzicht
van de basisprincipes van
alle onderdelen binnen de
kennisbasis.
In jaar 4 extra aandacht voor:
`` Molecuul
`` Cel
`` Afstuderen vak

Kennisbasis Vakdidactiek
De studenten verkrijgen
diverse vaardigheden die essentieel zijn voor een docent
biologie en gelegenheid om
deze met leerlingen in de
praktijk te brengen;
`` preconcepten,
`` toetsen,
`` activerend leren
`` veldwerk

Kennisbasis Vakdidactiek
De studenten verantwoorden aan de hand van evaluaties de effectiviteit van zijn
gekozen didactiek, verdiepen
hun vakdidactische kennis
en vaardigheden, resulterend in het behalen van het
assessment LIO-bekwaam;
`` concept-context methode
`` het practicum

Kennisbasis Vakdidactiek
De studenten leren het vak
biologie en het leergebied
te benaderen vanuit het
perspectief van een docent
die de mogelijkheden verkent
om biologiekennis over te
dragen
`` nut en noodzaak van het
biologie onderwijs
`` biologisch denken
`` schoolbiologie
`` practica organiseren
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Studenten kunnen eind jaar
3 de vakinhoudelijke kennisbasis afsluiten met een
landelijke kennistoets

Kennisbasis Vakdidactiek
In de afstudeerfase eindigt
de leerlijn met het aantonen
van het ‘meesterschap’ voor
wat betreft het didactisch
handelen, zoals een praktijkonderzoek.
`` afstuderen uitstroomprofiel
`` Innovatieve opdracht in de
minor
`` evalueren en beoordelen
van de kennisbasis Vakdidactiek
`` evalueren eigen functioneren als onderwijsprofessional

Opleidingsprofiel Lerarenopleiding Biologie

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

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

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

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

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

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

1e jaar

2e jaar

3e jaar

4e jaar

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

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

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

Generieke kennisbasis
`` Visies op leren.

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

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

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

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

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

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

1e jaar

2e jaar

3e jaar

4e jaar

Generieke kennisbasis
`` Nederlands onderwijsstelsel.

Generieke kennisbasis
`` Visies op leren.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Relatie kennisbases / kennisaspecten per studiejaar
1e jaar

2e jaar

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

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

3e jaar

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

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

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

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

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

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

``

``
``

``

``

Leeft zich in in de rol van
leraar (beroepshouding);
Kan beoordelen of het beroep van leraar hem boeit
en bij hem/ past en kan dit
motiveren;
Laat zien dat hij /zij wil leren
(is coachbaar) kan feedback
ontvangen en vervolgens
ander gedrag vertonen;
Werkt aan het eigen leerproces en kan leerpunten
en de eigen ontwikkeling
daarin laten zien;
Is in staat zichzelf zowel
schriftelijk als mondeling
in correct Nederlands uit
te drukken of laat zien zich
hierin te bekwamen.

``

``

``

``

``

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

De student:
`` Werkt planmatig aan de
`` ontwikkeling van zijn
competenties, maakt dit
inzichtelijk en kan dit verantwoorden;
`` Analyseert op een methodiWerkt methodisch aan zijn
sche wijze probleemsituaontwikkeling;
ties die in de beroepsprakZet adequaat middelen in
tijk en werkt systematisch
als POP, LWP, Portfolio en
aan oplossingen;
`` Vraagt systematisch om
Reflectiemethodieken;
Staat open voor en gebruikt
feedback en gebruikt die
feedback voor groei;
voor zijn ontwikkeling maar
Werkt aan de ontwikkeling
benut ook ongevraagde
van beroepshouding en
feedback;
`` Verantwoordt zijn visie
eigen beroepsbeeld;
Communiceert adequaat
op leren en docentschap
over resultaten en acties
op basis van theoretische
n.a.v. evaluatie en reflectie.
concepten;
`` Maakt voor de ontwikkeling
van zijn beroepshouding
en handelingsrepertoire
bewust.
`` gebruik van ontwikkelingen
op onderwijskundig –en
vakgebied
Prestatie-indicatoren
beroepsproduct Onderzoek
Afstuderen Leraar
`` bij de voor hem belangrijke
vragen uit de beroepspraktijk zelfstandig de juiste
vak- en wetenschappelijke
literatuur te vinden op basis
van een zoekplan;
`` Zelfstandig een kleinschalig
en eenvoudig praktijkonderzoek uit te voeren ter
verbetering van onderwijs,
relevant voor zijn beroep,
passend in de vakdidactische context;
`` kritisch te zijn bij de
toepassing van bestaande
kennis en van beschikbaar
onderzoek tijdens de opzet
en uitwerking van eigen
praktijkgericht onderzoek
en de onderbouwing van
conclusies.
`` De student baseert zijn
professioneel handelen op
actuele kennis
`` Facultatief: indien een
presentatie deel uitmaakt
van dit onderdeel:
`` Wijze van presenteren is
professioneel (opbouw,
structuur, overdracht, afgestemd op de doelgroep);
`` Gaat op professionele wijze
in op vragen uit het publiek.

Opleidingsprofiel Lerarenopleiding Biologie
Relatie kennisbases / kennisaspecten per studiejaar
1e jaar

2e jaar

3e jaar

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

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

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

4e jaar
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3.

De relatie tussen het HR competentieprofiel en de Dublin descriptoren
SBL-competenties/
Dublin-descriptoren
a. Kennis en inzicht
Met inachtneming
van:
Theoretische
(wetenschappelijke, actuele)
en methodische
kennis m.b.t.:

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

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

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

4. Organisatorisch

5. Samenwerken met
collega’s

6. Samenwerken met
de omgeving

``

``

``

klassenmanagement,
``
organisatorische
aspecten van
leeromgevingen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Opleidingsprofiel Lerarenopleiding Biologie

Schematische weergave van het curriculum in leerlijnen
Leerlijnen Lerarenopleidingen
Cluster Exact

ROM

Eindkwalificaties
BoKS

Competenties

Afstudeerprogramma

Opleidingsspecifiek

Moleculaire biologie
Ecologische biologie

KG

3*
Kennisbases
Vak &
Vakdidactiek

Fysiologische biologie
Vakdidactiek

KG

PG

2 3 4 6 7*

Onderzoek binnen het vak

KG

PG

3 7*

Stage, leren & werken

Lero-breed

4.

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

PG

KG

PG

Keuzevakken, minoren

SG

Studieloopbaancoaching

SG

1 t/m 7

Kennisbasis
generiek

Afstuderen leraar
Competenties 3 en 7

Assessment Startbekwaam
Competenties 1 t/m 7

1 t/m 7*

7*

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

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

Kennisdomein

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

1.1 t/m 1.4

Leren in diverse
contexten

VDHD jaar 3
VDHD jaar 4

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

2.1 t/m 2.6

Didactiek en leren

Jongeren en Gezondheid
Management van preconcepten
VDHD jaar 3

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

3.1t/m 3.3

Communicatie,
Logopedie, jaar 2
interactie en groeps- Drama, jaar 1
dynamica
Jongeren en Gezondheid

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

``

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

``
``
``
``

4.1 t/m 4.3

Ontwikkeling van de
adolescent

Jongeren en Gezondheid

``

Adolescentiepsychologie j2

5.1 t/m 5.4

Leerlingen met speciale behoeften

Jongeren en Gezondheid

``

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

6.1 t/m 6.4

``

De professionele
docent.(waaronder
praktijkonderzoek)

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

7.1 t/m 7.3

Het Nederlands
onderwijssysteem

Schoolbiologie
VDHD jaar 3

``
``
``
``
``

8.1 t/m 8.4

Pedagogische
kwaliteit

Veldwerk

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

9.1 t/m9.4

Diversiteit in het
onderwijs

Jongeren en Gezondheid

``
``
``

*
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VOS j1
Onderwijssociologie en diversiteit j2
Inleiding praktijkgericht onderzoek in de school j3
praktijkgericht onderzoek in de school j3
Pedagogisch handelen j4
Stage, leren en werken jaar 1 t/m 4
VOS j1
Stage jaar 1 en 2
Adolescentiepsychologie j2
Taalgericht lesgeven en passend onderwijs 1 j3
Taalgericht lesgeven en passend onderwijs 2 j4
VOS j1
Adolescentiepsychologie j2
Onderwijspsychologie j2
Stage leren en werken jaar 1 t/m 4
Taalgericht lesgeven en passend onderwijs 1 j3
Taalgericht lesgeven en passend onderwijs 2 j4
Pedagogisch handelen j4
Onderwijssociologie en diversiteit j2
Taalgericht lesgeven en passend onderwijs 1 j3
Taalgericht lesgeven en passend onderwijs 2 j4

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

Opleidingsprofiel Lerarenopleiding Biologie

B Dekking van de landelijke kennisbasis biologie
De leraar past de competenties toe op de vakinhoud van Biologie. Deze is in 2009 en 2012 gedefinieerd
in de landelijke kennisbasis Biologie en in de Generieke kennisbasis. Beiden zijn onderdeel van ‘Krachtig
meesterschap’.41
Tabel 1.

Dekking van de landelijke kennisbasis Vak42 (biologie) in de vakleerlijnen

Groepen

Kennisdomein

Cursussen die deze kennisbasis toetsen*

Molecuul

DNA
Genexpressie
DNA-replicatie
Mutatie
Recombinatie

Moleculaire genetica (jr 2)
Genoom en Ontwikkeling (jr 4)

Cel

Transport
Metabolisme
Celdifferentiatie
Apoptose
Celcommunicatie
Celcyclus

De Cel (jr 1)
Biochemie (jr 1)
Interne communicatie (jr 3)
Biotechnologie (jr 3)
Voortplanting en embryologie (jr 2)
Genoom & ontwikkeling (jr 4)

Orgaansysteem

Instandhouding en groei
Gaswisseling
Circulatie
Spijsvertering
Uitscheiding
Afweer
Stevigheid en beweging
Zintuig
Zenuwstelstel
Hormoonhuishouding

Plantstructuur voeding en transport (jr 1) Dierfysiologie (jr 1)
Afweer (jr 3)
Zenuwstelstel, Zintuigen & Spieren (jr 3)
Voortplanting & Embryologie (jr 2)

Organisme

Drie domeinen systeem
Archaea &
Bacteria
Eukaryota
Virales
Homeostase
Fotosynthese
Voeding
Levenscyclus
Gezondheid
Gedrag
Interactie met (a)biotische factoren
Voortplanting
Erfelijkheid
Seksualiteit en relaties
Fossiel

Flora van Nederland (jr 1)
Evertebraten (jr 1)
Fylogenie en Vertebraten (jr 2)
Microbiologie (jr 2)
Interne communicatie (jr 3)
Biochemie (jr 1)
Flora van Nederland (jr 1)
Voortplanting en Embryologie (jr 2)
Jongeren en Gezondheid (jr 1)
Afweer (jr 3)
Biologie en Gedrag (jr 1)
Erfelijkheid (jr 1)
Evolutie (jr 2)
Bloedsomloop ademhaling en osmoregulatie (jr 1)
Anatomie, voeding en vertering (jr 1)
Evolutie (jr 2)

Populatie

Soort
Dynamiek
genetische variatie
Natuurlijke selectie
Soortvorming

Evolutie (jr 2)
Ecologie (jr 2)
Fylogenie en vertebraten (jr 2)

Ecosysteem

Energiestroom
Kringloop
Dynamiek
Evenwicht
voedselrelaties

Ecologie (jr 2)
Eco-Evolutie (jr 3)
NME (jr 2)

Duurzame ontwikkeling
Soortvorming
Biodiversiteit
Ontstaan van het leven

Flora van Nederland (jr 1)
Evolutie (jr 2)
NME (jr 2)
Ecologie (jr 2)
Fylogenie en vertebraten (jr 2)
Veldwerk (jr 2)
Eco-Evolutie (jr 3)

Aarde

*

41
42

Examenprogramma opleiding; bijlage 6

Krachtig meesterschap, Kwaliteitsagenda OCW voor het opleiden van leraren 2008-2011, pag. 20
Uitgebreide Kennisbasis vak zie bijlage 2a
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C Dekking van de landelijke vak en vakdidactische kennisbases biologie in de vakleerlijnen.
Domeinen

Onderwerpen

Cursussen die deze kennisbasis toetsen*

Domein B1.1
Biologie leren

Begripsontwikkeling en jargon

Schoolbiologie (jr 1)
Vakdidactiek “Management van preconcepten” (jr 2)
Vakdidactiek/Helpdesk jaar 3 dl 1

Leren van biologische vaardigheden

Biomethodes en practica (jr 1)
Meten is weten (jr 2)
Basistechnieken (jr 1)
Vakdidactiek “Veldwerk” (jr 2)
Vakdidactiek “Praktisch werk”
Vakdidactiek/Helpdesk jaar 3 dl 2

Verschillen tussen leerlingen

Vakdidactiek/Helpdesk jaar 3 dl 1

Biologische en systeem denk- en werkwijzen

Vakdidactiek/Helpdesk jaar 3 dl 2
Vakdidactiek/Helpdesk jaar 4

Biologie als levenswetenschap en biologie in
de maatschappij

Biologie & Wetenschap (jr 3)

Biologie methodes gebruiken, vergelijken,
beoordelen en selecteren

Biomethodes en practica (jr 1)
Schoolbiologie (jr 1)
Evolutie (jr 2)

Verbanden leggen tussen biologie en andere
vakken

Mens en Natuur (jr 1)
Jongeren en Gezondheid (jr 1)

Didactische werkvormen en media

Jongeren en Gezondheid (jr 1)

Organisatie van de diverse biologie onderwijsleeractiviteiten

Jongeren en Gezondheid (jr 1)
Vakdidactiek/Helpdesk jaar 3 dl 1
Vakdidactiek/Helpdesk jaar 3 dl 2
Vakdidactiek/Helpdesk jaar 4

Praktijkonderzoek aan vakdidactisch handelen
in de les

Praktijkonderzoek op School (jr 3)
Vakdidactiek/Helpdesk jaar 4

Het curriculum

Biologie en Gedrag (jr 1)
Schoolbiologie (jr 1)
Biomethodes en practica (jr 1)

Centrale concepten

Vakdidactiek “Management van preconcepten” (jr 2)
Vakdidactiek/Helpdesk jaar 4

Concept-context benadering

Vakdidactiek/Helpdesk jaar 3 dl 1
Vakdidactiek/Helpdesk jaar 4

Verder studeren

Vakdidactiek/Helpdesk jaar 3 dl 2
Vakdidactiek/Helpdesk jaar 4

Domein B1.2
Biologie lesgeven

Domein B1.3 Het
biologiecurriculum

Ontwikkelen van een practicum- en een onder- Vakdidactiek “Praktisch werk”(jr 2)
zoeksleerlijn
Domein B1.4
De leeromgeving

Theorielokaal / Practicumlokaal

Biomethodes en practica (jr 1)
Vakdidactiek “Praktisch werk (jr 2)
Vakdidactiek/Helpdesk jaar 3 deel 2

Veldwerk

Vakdidactiek “Veldwerk” (jr 2)
Natuur en Milieu Educatie (jr 2)

Gebruik van publieke en/of commerciële faciliteiten ten behoeve van biologieonderwijs

Jongeren en Gezondheid (jr 1)
Vakdidactiek “Veldwerk” (jr 2)
Natuur en Milieu Educatie (jr 2)

Domein B1.5 Evaluatie Weten wat getoetst kan worden

Vakdidactiek “Toetsen” (jr 2)

Maken en afnemen van toetsen

Vakdidactiek “Toetsen” (jr 2)

Analyse van toetsen

Vakdidactiek “Toetsen” (jr 2)

Domein B1.6 Professi- Vak- en vakdidactische kennis
onele ontwikkeling van
een biologie docent
*
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Afstuderen Vak (jr 4)
Vakdidactiek/Helpdesk jaar 4

Opleidingsprofiel Lerarenopleiding Biologie

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

EC

Competentie
Niveau /Stadium

Kennisbasis
(onderdeel
BoKS)

Toetsvorm

ROM-lijn

Jaar 1

Competenties

6.

Plant structuur, transport
en voeding

3

3*

Nvt

Vak

Orgaansysteem: orgaan, weefsel, orgaanstelsel,
gaswisseling

KT

KG

Evertebraten

3

3*

Nvt

Vak

Organisme: 3 domeinen
Populatie: soortvorming
Aarde: biodiversiteit

KT

KG

Biologie en Gedrag

3

3*

Nvt

Vak

Organisme: gedrag, interactie met (a-) biotische
factoren

KT

KG

De Cel

2

3*

nvt

Vak

Cel: transport, celcyclus

KT

KG

KT

KG

PROPEDEUSE

Biochemie

Kennisbasis (sub) groepen

4

3*

nvt

Vak

Cel:el methobolisme orgaanstelselestuurd, SG=studentgestuurd metabolisme, Organisme: fotosynthese

Basistechnieken

2

3*

nvt

Vak
(didactiek)

Biologie leren:
Leren van biologische vaardigheden

VT,
O

KG

Bloedsomloop ademhaling en osmoregulatie

2

3*

nvt

Vak

Orgaansysteem: orgaan, weefsel, orgaanstelsel,
gaswisseling, circulatie, , uitscheiding,
Organisme: homeostase, gezondheid

KT

KG

Anatomie, voeding en
vertering

2

3*

nvt

Vak

Orgaansysteem: orgaan, weefsel, orgaanstelsel,
spijsvertering, uitscheiding, voeding,
Organisme: homeostase, gezondheid

KT

KG

O

PG

Jongeren en Gezondheid

Erfelijkheid
Mens en Natuur

Flora van Nederland

Meten is weten
Vakexcursie jaar 1

Schoolbiologie

Biomethodes en practica

3

3*

nvt

Organisme: gezondheid, seksualiteit en relaties
Didactische werkvormen en media
Organisatie van de diverse biologie onderwijsleeracVakdidactiek tiviteiten
De Leeromgeving:
Gebruik van publieke en/of commerciële faciliteiten
ten behoeve van biologieonderwijs

3

3*

nvt

Vak

Organisme: erfelijkheid Populatie: genetische variatie

KT

KG

Biologie lesgeven:
Verbanden leggen tussen biologie en andere vakken

O

PG

3

3*

nvt

Vak
(didactiek)

3

3*

nvt

Vak

Organisme: 3 domeinen
Orgaansysteem: voortplantingsorganen
Populatie: soortvorming
Aarde: biodiversiteit

KT

KG

2

3*

nvt

Vak
(didactiek)

Biologie leren:
Leren van biologische vaardigheden

KT,
O

KG

0

3*

nvt

Vak

De leeromgeving:
Veldwerk
Begripsontwikkeling en jargon

Pf

PG

2

3*

nvt

Vak
(didactiek)

Biologie lesgeven:
Biologie methodes gebruiken, vergelijken, beoordelen en selecteren

KT

KG

Biologie leren:
Leren van biologische vaardigheden
Het biologiecurriculum:
De leeromgeving:
Theorielokaal / Practicumlokaal:

VT,
O

PG

4

3*

nvt

Vak
(didactiek)

VOS- voorbereid op stage

3

3*

nvt

Generiek

1.1-1.4; 2.1-2.6; 6.1-6.4; 7.1-7.3; 8.1-8.4

KT

KG

Docentvaardigheden ICT

2

3*

nvt

Generiek

2.1-2.6

O

KG

Drama

2

7*

nvt

Generiek

3.1-3.3

O

KG

Taaltoets

0

nvt

KT

KG

1-7 1

nvt

O

PG

LWT 1
LWT 2

nvt
1-7 1

nvt

O

PG

Oriënterende stage jaar 1

3

1-7 1

nvt

Pf

PG

SLC jaar 1

3

7

Pf

SG

Keuzevakken

6

Totaal

60

*

1

Generiek

nvt

Additioneel

SG

In de bijbehorende kennisgestuurde cursussen wordt de voor de betreffende competenties benodigde kennis en vaardigheden verworven, zie de kennis aspecten bij de eindkwalificaties in bijlage 2.
Eindnorm jaar 1= Bindend Studie Advies (BSA), minimaal 48 EC behalen
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Competentie
Niveau /stadium

Moleculaire genetica

3

3*

nvt

Kennisbasis (sub) groepen

ROM-lijn

EC

Kennisbasis
(onderdeel
BoKS)

Toetsvorm

JAAR 2 (HOOFDFASE)

Competenties

Jaar 2

Vak

Molecuul: DNA, genexpressie, DNA-replicatie, mutatie

KT

KG

KT

KG

Voortplanting en embryologie

2

3*

nvt

Vak

Cel: celdifferentiatie
Orgaansysteem: instanthouding en groei,
voortplantingsorganen
Organisme: levenscyclus

Microbiologie

2

3*

nvt

Vak

Organisme, 3 Domeinen systeem, Archae &
Bacteria, Eukaryota, Virales,

KT

KG

Fylogenie en vertebraten

3

3*

nvt

Vak

Organisme: 3 Domeinen systeem, Populatie:
soortvorming
KT
aarde: biodiversiteit

KG

Vak

Organisme:, fossiel
Populatie: soort, soortvorming, genetische
KT
variatie, natuurlijke selectie,
Aarde: biodiversiteit, ontstaan van het leven,

KG

KT

KG

Evolutie

2

3*

nvt

Ecologie

3

3*

nvt

Vak

Populatie: soort, populatie, dynamiek
Organisme: Interactie met (a-) biotische
factoren
Ecosysteem: energiestroom, kringloop,
dynamiek, evenwicht, voedselrelaties
Aarde: duurzame ontwikkeling,

Vakdidactiek “Praktisch
werk”

2

3*

nvt

Vakdidactiek

Lesgeven in de biologie
Theorielokaal / Practicumlokaal
Ontwikkelen van een practicum- en een
onderzoeksleerlijn

O

PG

Vakdidactiek “Management van preconcepten”

2

3*

nvt

Vakdidactiek

Lesgeven in de biologie
Het biologiecurriculum:
Centrale concepten

O

PG

O

PG

Vakdidactiek Toetsen

2

3*

nvt

Vakdidactiek

Lesgeven in de biologie
Evaluatie:
Weten wat getoetst kan worden
Maken en afnemen van toetsen
Analyse van toetsen

Vakdidactiek “Veldwerk”

2

3*

nvt

Vakdidactiek

Lesgeven in de biologie

O

PG

Natuur- en milieueducatie 4

3*

nvt

Vak(didactiek)

Aarde: duurzame ontwikkeling

Pf

PG

Vakexcursie jaar 2

0

3*

nvt

Vak(didactiek)

De leeromgeving: Veldwerk

O

PG

Logopedie

2

1,2,3,4,7*

nvt

Generiek

3.1 t/m 3.3; 6.1-6.4

VS

KG

Onderwijssociologie en
diversiteit

3

1,2,3,4,7*

nvt

Generiek

6.1-6.4; 9.1-9.4

O

KG

Adolescentiepsychologie

2

1,2,3,4,7*

nvt

Generiek

2.1-2.6; 4.1-4.3; 7.1-7.3; 8.1-8.4

KT

PG

Onderwijspsychologie

2

1,2,3,4,7*

nvt

Generiek

1.1-1.4

KT

PG

ICT en mediagebruik op
school

2

1,2,3,4,7*

nvt

Generiek

2.1-2.6

VT

PG

Effectief leren en directe
instructie

2

3,4*

nvt

Generiek

1.1-1.4; 2.1-2.6

O

PG

1-7

2

Nvt

Pf

PG

LWT 2.1, 2.2, 2.3
Stage jaar 2
Deel 1

6

1-7

2

nvt

Pf

PG

Stage jaar 2
Deel 2

6

1-7

2

Nvt

Pf

PG

SLC jaar 2

2

Nvt

Pf

SG

Keuze vakken

6

7*

nvt

nvt

divers

SG

Totaal

60

*

3
Additioneel

In de bijbehorende kennisgestuurde cursussen wordt de voor de betreffende competenties benodigde kennis en vaardigheden verworven, zie de kennis aspecten bij de eindkwalificaties in bijlage 2.
Eindnorm jaar 2 alle competenties op niveau 2
KT=kennistoets, VT=vaardigheidtoets, O=opdracht (verslag, practicum, onderzoek, les) As=Assessment (LIO of Startbekaam)
PF=in portfolio
KG=kennisgestuurd, PG=projectgestuurd, SG=studentgestuurd
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Kennisbasis (sub) groepen

ROM-lijn

Kennisbasis
(onderdeel
BoKS)

Toetsvorm

Competenties

Competentie
Niveau/stadium

Jaar 3

JAAR 3 (HOOFDFASE)

EC

Interne communicatie

3

3*

Nvt

Vak

Cel: transport, apoptose, celcommunicatie
Orgaansysteem: hormoonhuishouding
Organisme: homeostase, gezondheid

KT

KG

Zenuwstelsel, zintuigen
en spieren

3

3*

Nvt

Vak

Orgaansysteem: zintuig, zenuwstelsel, stevigheid en beweging

KT

KG

Afweer en homeostase

2

3*

Nvt

Vak

Orgaansysteem: afweer
Organisme: gezondheid

KT

KG

Biotechnologie

2

3*

Nvt

Vak

Molecuul: recombinatie
Cel: celdifferentiatie

KT

KG

Biologie en wetenschap
(congresbezoek en
gnoom en ontwikkeling)

4

3*

Nvt

Vak

Biologie lesgeven:
Biologie als levenswetenschap en biologie in
de maatschappij

KT

KG

Biologie en samenleving
(Eco-Evolutie)

3

3*

Nvt

Vak

Biologie lesgeven:
Biologie als levenswetenschap en biologie in
de maatschappij

KT

KG

Farmacologie

2

3*

Nvt

Vak

Organisme: Gezondheid

KT

KG

Test kennisbasis

1

3*

Nvt

Vak

Kennisbasis Vak

KT

KG

O

PG

Vakdidactiek jaar 3
deel 1 en 2
met Vakexcursie jaar 3

4

3*

Nvt

De Leeromgeving:
Vakdidactiek Gebruik van publieke en/of commerciële faciliteiten ten behoeve van biologieonderwijs

Activerende didactiek en
samenwerkend leren

2

1,2,3,4,7*

nvt

Generiek

1.1-1.4; 2.1-2.6

KT

KG

Groepsdynamica, orde en
klassenmanagement

2

1-7*

nvt

Generiek

3.1-3.3

VT

KG

Inl POS

2

7*

3

Generiek

2.1-2.6; 6.1-6.4

KT

KG

POS

4

7*

3

Generiek

2.1-2.6; 6.1-6.4

Vs

PG

Taalgericht lesgeven en
Passend Onderwijs

4

Generiek

2.1-2.6

S+O

PG

LWT 3.1, 3.2, 3.3

1-7

3

nvt

O

PG

10

1-7

3

nvt

Pf

PG

Stage jaar 3
Deel 3 en 4

10

1-7

3

nvt

As

PG

Lio Assesment

0

1-7

3

nvt

As

PG

SLC jaar 3

2

7

3

6.1, 3.2

Pf

SG

Stage jaar 3
Deel 1 en 2

Generiek

Keuzevakken
Totaal
*

SG
60

In de bijbehorende kennisgestuurde cursussen wordt de voor de betreffende competenties benodigde kennis en vaardigheden verworven, zie de kennis aspecten bij de eindkwalificaties in bijlage 2.
Eindnorm hoofdfase is alle competenties op niveau Lio Assessment (niveau 3): positieve uitslag geeft toegang tot afstudeerfase
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EC

Competenties

Toetsvorm

ROM-lijn

Competentie
Niveau /stadium

Jaar 4

Vakexcursie jaar 4

0

3*

Vak

De leeromgeving:
Veldwerk

O

PG

Congresbezoek

0

3*

Vak

Diverse bio- dom De leeromgeving:
Veldwerk einen

O

PG

Genoom en ontwikkeling

3

3*

Vak

Celdifferentiatie, Mutatie, Recombinatie

KT

KG

3,7

Volgens landelijke afspraken
Concept-context benadering
Organisatie van de diverse biologie onderVakdidactiek wijsleeractiviteiten
Het biologiecurriculum:
Praktijkonderzoek aan vakdidactisch handelen
in de les.

O

PG

KT+
VS

KG

JAAR 4 (HOOFDFASE)

Vakdidactiek jaar 4
(inclusief voorbereiden
afstudeeronderzoek)

4

Pedagogisch handelen
van een docent

4

Zorg en leerlingbegeleiding in de grote stad

2

Assessment startbekwaam

1,2,3,7* Nvt

Kennisbasis (sub) groepen

Generiek

2.1-2.6; 6.1-6.4; 8.1-8.4

3,7*

Nvt

Generiek

3.1-3.3; 7.1-7-3; 8.1-8.4; 9.1-9.4

S

PG

1-7

4

Generiek

nvt

O

PG

8

1-7

4

Generiek

nvt

Pf

PG

0

1-7

4

nvt

nvt

As

PG

LWT 4.1, 4.2, 4.3, 4.4
Stage jaar 4

Nvt

Kennisbasis
(onderdeel
BoKS)

Afstuderen Leraar

6

3,7

4

Naar keuze

O

PG

Minor

30

nvt

Nvt

additioneel

nvt

Pf

SG

SLC jaar 4

2

7

Generiek

6.1, 3.2

Pf

SG

Totaal

60

*

4

In de bijbehorende kennisgestuurde cursussen wordt de voor de betreffende competenties benodigde kennis en vaardigheden verworven, zie de kennis aspecten bij de eindkwalificaties in bijlage 2.
Eindnorm afstudeerfase: alle competenties op niveau 4 (stadium 5), alle studiepunten uit het examenprogramma behaald
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