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taalspecialist op de 
basisschool 
Meer aandacht voor taal en rekenen. de kranten 
besteden er veel en vaak aandacht aan. Als er 
geen goed taalonderwijs wordt gegeven, heeft 
dat niet alleen negatieve gevolgen voor de taal-
ontwikkeling en taalbeheersing van kinderen, 
maar ook voor de prestaties op andere gebieden. 
Alleen door goed taalonderwijs te geven kun je 

taalzwakke kinderen, kinderen die nederlands 
niet als moedertaal hebben en taalgevoelige kin-
deren geven wat ze nodig hebben. taalonderwijs 
kan zich ook uitstrekken tot andere vakgebieden, 
want succesvol rekenonderwijs en goede resul-
taten bij wereldoriënterende vakken zijn mede 
afhankelijk van een goede taalbeheersing

Contact:
Minorcoördinator:  tamar Israël

 t.i.israel@hr.nl
hint  hint.hr.nl/taalspecialist
 

vve - kansen voor het jonge 
kind
In de peuter- en kleuterfase verloopt de ontwik-
keling in hoog tempo en kan deze beïnvloed en 
gestimuleerd worden vanuit de omgeving. de 
professional speelt hier in het werken met jonge 
kinderen een grote rol van betekenis. In deze peri-
ode kunnen aanzienlijke verschillen in de ontwik-
keling tussen kinderen ontstaan. de kwaliteit van 

de opvoedingsomgeving en de communicatie 
met kinderen is van grote invloed op de individu-
ele ontwikkeling. de peuter- en kleuterjaren  zijn 
van cruciaal belang voor de ontwikkelingskan-
sen en maatschappelijke participatie  van elke 
wereldburger. In grote steden zoals rotterdam 
staat voor- en vroegschoolse educatie (vve) hoog 
op de (politieke) agenda. vve is bedoeld om de 
ontwikkeling van kinderen, die al een achterstand 
hebben of die kans lopen een achterstand te ont-
wikkelen, extra te stimuleren. 

Contact:
Minorcoördinator:en Loes bastiaanse en sonja Mathijssen 

 l.a.j.bastiaansen-lazeroms@hr.nl
 s.c.m.mathijssen@hr.nl

hint  hint.hr.nl/vve



passend onderwijs (bo)
In de grote stad is continue aandacht vereist voor 
het onderwijsbeleid en de onderwijsorganisatie 
aan kinderen met specifieke behoeften. Kinderen 
die, om te kunnen profiteren van het reguliere 
basisonderwijs, aanpassingen of aangepast 
onderwijs nodig hebben. studenten kunnen zich 
gaan verdiepen in verschillende actuele thema’s 
rondom: leerproblemen en gedragsproblemen, 
hoogbegaafdheid en meervoudige intelligentie, 

zorgbeleid en onderwijskansenbeleid, talentsig-
nalering en talentonwikkeling. 

Contact:
Minorcoördinator: Karin van dorsselaer

 k.r.r.van.dorsselaer@hr.nl
hint  hint.hr.nl/pao-bo
 

Zicht op speciaal onderwijs
In de dagelijkse beroepspraktijk op een school 
voor (voortgezet) speciaal onderwijs of speciaal 
basisonderwijs (in de grootstedelijke context) 
krijg je als leraar, pedagoog en/of hulpverlener te 
maken met kinderen en jongeren met specifieke 
ontwikkelingsbehoeften en/of leer- en gedrags-
problemen. dat hoort erbij, is niet eenvoudig, 
maar wel heel uitdagend. Het vraagt veel van je 
vakmanschap, je inlevingsvermogen en je cre-

ativiteit. niet alleen het ‘probleem van het kind’ 
staat centraal, maar ook jouw eigen handelen als 
professional in een complexe onderwijs- en/of 
opvoedingssituatie.  
In deze minor richten we ons op het uitbreiden 
van kennis, het vergroten van het handelings-
repertoire en op het ontwikkelen van een eigen 
visie. Zodat jij voldoende zicht hebt en vaardig 
genoeg bent om de uitdaging van het speciaal 
onderwijs aan te gaan. 

Contact:
Minorcoördinatoren: Mieke Hilster

 m.j.hilster-verhart@hr.nl
hint  hint.hr.nl/zoso
 



Cultuureducatie 

Wie zijn verleden niet kent, heeft geen notie van 
de toekomst. Cultuur is het sleutelwoord van deze 
minor. Kinderen zijn nieuwsgierig. Ze zijn voort-
durend op zoek om zichzelf en de wereld te leren 
(ver)kennen. de omgeving nodigt leerkrachten 
altijd uit om kinderen er in mee te nemen middels 
verhalen en activiteiten. dit omgevingsonderwijs 
is dan ook een relevant onderdeel van lessen op 

de basisschool. de kracht van erfgoededucatie 
ligt in het omgevingsonderwijs. door de leerlin-
gen in contact te brengen met ons cultureel erf-
goed vergroot je het cultureel bewustzijn en het 
historisch besef. In deze minor ga je daarmee aan 
het werk op verschillende manieren. door te erva-
ren en te ontwerpen leer je hoe je erfgoededuca-
tie gestalte kan geven binnen het basisonderwijs. 
Je vewerft in theorie en in de praktijk kennis van 
nationaal en internationaal erfgoed. vervolgens 
ga je aan de slag om door onderzoek inzicht te 
krijgen in hoe je in de praktijk erfgoededucatie 
een plaats kan geven op de basisschool.

Contact:
Minorcoördinator: Cindy polet

 c.s.polet@hr.nl
hint  hint.hr.nl/cultuureducatie

early english

A growing number of primary schools use english 
as medium of instruction. bestuur openbaar 
onderwijs rotterdam has this development high 
on its priority list in their strategic policy for all 
primary schools in rotterdam and more than a 
hundred schools have joined in this movement. 
students are well prepared for, and able to, take 
responsibility for the english teaching in a primary 

school in the netherlands after having 
completed this minor. 

Contact:
Minorcoördinator: ton de Kraay

 a.p.de.kraay@hr.nl 
hint  hint.hr.nl/earlyenglish

bewegingsonderwijs
 
pabostudenten kunnen zich d.m.v. deze minor 
ontwikkelen tot specialist bewegingsonderwijs 
voor het primair onderwijs.  deze minor staat ge-
lijk aan nascholing: “Leergang vakbekwaamheid 
bewegingsonderwijs”. de volledige bevoegdheid 
kan behaald worden wanneer deze minor posi-
tief wordt afgesloten. Wekelijks heb je 2 dagen 



les op de opleiding en loop je samen met een 
medestudent 2 dagen stage bij een vakleerkracht 
voor bewegingsonderwijs

Contact:
Minorcoördinator: philip van Calmthout 

 p.j.van.calmthout@hr.nl
hint  hint.hr.nl/bewegingsonderwijs

digitale didactiek en nieuwe 
media

de minor ‘digitale didactiek en nieuwe media’ 
biedt studenten van de lerarenopleidingen en de 
pabo de mogelijkheid tot een specialisatie gericht 
op het onderwijs van de 21e eeuw. Wil jij weten 
hoe je digitale tools kunt ontwikkelen voor jouw 
lessen? Hoe social media als twitter, facebook of 
youtube het leren kunnen bevorderen? of hoe je 
een digitale leeromgeving kunt implementeren 
binnen jouw organisatie? dan is de minor ‘digitale 
didactiek en nieuwe media’ iets voor jou! 

Contact:
Minorcoördinator: Leike van der Leun-borgman

 l.m.van.der.leun-borgman@hr.nl
hint  hint.hr.nl/digitaledidactiek

rekenen en Wiskunde

de kwaliteit van het rekenonderwijs, de reken-
vaardigheid van de leerlingen en de aanpak van 
rekenproblemen zijn al jaren onderwerp van 
stevige discussies. In het onderwijs tekenen zich 
twee probleemgebieden af: de overgang van po 
naar vo gaat niet soepel, omdat docenten van 
po en vo niet goed op de hoogte zijn van elkaars 
specifieke didactiek. daarnaast stagneert de 

doorlopende leerlijn in het beroepsonderwijs,
omdat leerlingen die in het Mbo binnenstromen 
een te grote achterstand op rekengebied hebben 
opgelopen. de minor kan opgenomen worden in 
het project urban talent, en richt zich op door-
gaande leerlijnen in het rekenonderwijs.

Contact:
Minorcoördinator: diana van der driessche

 a.m.van.den.driesche@hr.nl
hint  hint.hr.nl/minorrekenen



passend onderwijs en 
leerlingenzorg

de minor passend onderwijs en Leerlingenzorg 
maakt van jou een vakkundig docent die vanuit 
een onderzoekende houding problemen signa-
leert die in het werken met jongeren in schoolsi-
tuaties in het vo en mbo ontstaan, er systematisch 
naar kijkt en er planmatig naar handelt. 

daarnaast krijg je zicht op het zoeken naar midde-
len en richtingen om geschikte begeleiding voor 
de zorgleerlingen op te  zetten en uit te voeren. 

Contact:
Minorcoördinator: Janneke Hoekman

 j.hoekman@hr.nl
hint  hint.hr.nl/minorpao-lz
 

Werken in het 
beroepsonderwijs

de minor Werken in het beroepsonderwijs (incl. 
vMbo) biedt studenten van de tweedegraads le-
rarenopleidingen, de pabo en de lerarenopleiding 
gezondheidszorg en welzijn de mogelijkheid tot 
een zeer aantrekkelijke specialisatie. de minor is 
bij uitstek geschikt voor studenten die willen 

kiezen voor het uitstroomprofiel beroepspraktijkvor-
ming waarmee zij zich voorbereiden op een functie in 
het  (voorbereidend) beroepsonderwijs. binnen deze 
minor leer je de leerinhouden uit de schoolvakken te 
integreren met de leerinhouden uit het toekomstig 
beroep van leerlingen. daarnaast wordt veel aandacht 
besteed aan het kiezen en ontwikkelen van de speci-
fieke didactiek, hand in hand met de vakinhoudelijke 
aspecten, voor dit schooltype en aan de eisen die dat 
stelt aan leraren. ook komen de specifieke zorgaspec-
ten voor het (v)Mbo zoals (studie)loopbaanbegelei-
ding en de relatie met het werkveld uitgebreid aan de 
orde.

Contact:
Minorcoördinatoren: Chris van gool en vincent vonk

 c.a.f.j.van.gool@hr.nll
 v.vonk@hr.nl

hint  hint.hr.nl/minorberoepsonderwijs



duurzaamheid en 
big History
de media staan er vol mee: klimaatverandering, 
milieuvervuiling, uitsterven van soorten, kinderar-
beid, armoede …. Hoe lang kan de mensheid nog 
door op de huidige voet, met het verspillende ge-
bruik van energie, water en grondstoffen? steeds 
duidelijker tekenen belangenconflicten tussen 
milieu, economie en sociale rechtvaardigheid 

zich af. dit heeft grote gevolgen op ecologisch, 
economisch, politiek, sociaal en technisch gebied. 
de 21e eeuw zal volgens velen een eeuw van tran-
sitie worden, een eeuw waarin allerlei veranderin-
gen zullen (moeten) gaan plaatsvinden. Hoe gaan 
we daarmee om? Als docent binnen de sociale 
vakken zal je er in je lespraktijk mee te maken krij-
gen en zal je je leerlingen moeten voorbereiden 
op de komende veranderingen. volgens professor 
Jan rotmans (transitiekunde, erasmusuniversiteit) 
hebben we geluk dat we juist in zo’n spannende 
tijd leven, met zoveel uitdagingen! Maar daar 
moeten we ons dan wel op voorbereiden.

Contact:
Minorcoördinator: Hanneke Maasland

  j.h.c.maasland@hr.nl
hint  hint.hr.nl/MinorbigHistory 

science
de focus van de minor science ligt op talent 
ontwikkeling, jouw talent als (aanstaande) leraar, 
maar ook de talenten van de leerlingen op school.
binnen de minor wordt in het verbredende en 
verdiepende deel inspirerend onderwijs op de 
hogeschool aangeboden dat als rolmodel dient 
voor interessant en hoogwaardig onderwijs in 
de beroepspraktijk. daarbij komt dat studenten 
ook leren om zelf aantrekkelijke leeractiviteiten te 
ontwerpen waardoor zij hun leerlingen kunnen 
inspireren en uitdagen en daarmee de belangstel-
ling voor de exacte vakken, science en technische 
beroepen bij leerlingen te versterken.

Contact:
Minorcoördinator: sheena Isenia

  s.c.isenia@hr.nl
hint  hint.hr.nl/minorscience



Minor+ talent 2.0  
 
overal waar kinderen samenkomen, zien we een 
grote verzameling van talenten en kwaliteiten.  
de een is hoogbegaafd, de ander is wat minder 
begaafd als het gaat om leren of lezen, maar kan 
bijvoorbeeld wel weer heel goed tekenen, dansen 
of zingen of is juist heel sociaal.

 In de minor+ talentscout werk je in een mul-
tidisciplinair team van studenten en docenten 
van verschillende opleidingen aan een complex 
vraagstuk uit de beroepspraktijk. talentscout richt 
zich op de talentherkenning en de talentontplooi-
ing. uitgangspunt is dat ieder kind talent heeft. 
Hoe kun jij, de ouder, de leraar, het kind zelf dat 
talent ontdekken en hoe stimuleer je dat het kind 
dat talent ontplooit?  

de minor+ talentscout appelleert aan jouw veel-
zijdigheid in denken. Creëer uitdagende oplossin-
gen voor complexe vraagstukken die zijn gericht 
op het ontdekken en ontwikkelen van talenten 
van kinderen in rotterdam Zuid.

Contact:
Minorcoördinator: Margriet Clement

 m.h.m.clement@hr.nl
hint  hint.hr.nl/talent2punt0


