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Studenten die bij het IvL tegelijkertijd twee bacheloropleidingen volgen, bijvoorbeeld Wiskunde en 
Natuurkunde, doorlopen het curriculum van de bachelor tweedegraads lerarenopleiding, waarmee 
het eerst een aanvang is gemaakt, volledig. De tweede bacheloropleiding, welke later is 
aangevangen, valt onder de vrijstellingsregeling. Vrijstellingen kunnen worden aangevraagd bij de 
examencommissie. 
 
Indien de student geen recht op vrijstelling werkplekleren jaar 3 heeft, omdat hij voor 2 
schoolvakken tegelijk studeert, gelden de volgende richtlijnen: 

• De student levert t.a.v. de LERs bij beroepstaak 3 (de leraar verzorgt onderwijs) en 
beroepstaak 4 (de leraar ontwerpt onderwijs) vanuit beide vakken bewijs aan.  

• De student gaat in hoofdstuk 8 van het assessmentportfolio N3 (overzicht van je 
ontwikkeling) in op beide vakken.  

• De student levert van beide vakken een lesvoorbereiding in. 
• De student voegt van beide vakken zijn SVO toe.  
• De beoordeling van assessment niveau 3 van 2 vakken wordt op één beoordelingsformulier 

genoteerd. 
  
De student legt voor 2 vakken tegelijk zijn Afstuderen Startbekwaam af. Hier gelden de volgende 
richtlijnen: 

• De student voegt van beide vakken zijn SVO toe.  
• De student gaat bij visiebeschrijving op beide vakken in.  
• De student legt een Assessmentles af voor één van beide vakken. Voor het andere vak levert 

hij een op film opgenomen les in. 
• De student werkt voor de didactische bekwaamheidseisen voor beide vakken een casus uit. 
• De student levert één portfolio in en voert één CGI met zijn assessoren. 
• De beoordeling van Afstuderen Startbekwaam van 2 vakken wordt op één 

beoordelingsformulier genoteerd. 
  
 
Uit het Vrijstellingsreglement IvL regulier 2020-2021. 
 
Studenten die hun eerste- en/of tweedegraads bevoegdheid en/of Pabo-diploma hebben behaald 
kunnen voor een deel vrijstellingen aanvragen op onderdelen stage/werkplekleren: 

• Vrijstelling stage niveau 1 en 2.  

Indien via een werkgeversverklaring aangetoond kan worden dat de student per week minimaal 8 
lesuren als docent X (X=vak dat de student aan de HR wil studeren) werkzaam is, of na het behalen 
van de tweedegraads lesbevoegdheid, langere tijd werkt (5 jaar) in het onderwijs als docent voor het 
vak waarin hij/zij is afgestudeerd, geldt het volgende: 

• Vrijstelling stage jaar 3 

De student volgt één stage en één afrondend afstuderen startbekwaam (totaal 15 studiepunten) 
waarin de leerresultaten op niveau 4 (startbekwaam) voor (vak)didactisch handelen en professioneel 
handelen moeten worden aangetoond. 


