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Hoe ziet  een week  eruit voor een VT student? 

En wat betekent dit?



1 opleiding, 2 varianten
Hogeschool 
Rotterdam

Instituut voor 
Lerarenopleidingen

PABO LERO

Cluster M&M

Geschiedenis

Geschiedenis & 
Nederlands

Geschiedenis & 
Burgerschap

Cluster Talen Cluster Exact

Andere instituten



Geschiedenis Nederlands

De student aan het woord …. 



Twee 
bevoegdheden 

in vier jaar
Geschiedenis 

én  Nederlands

•50/50
•Twee bevoegdheden
•Keuzeruimte ingevuld, dat
wil zeggen ….



Hoe hebben 
studenten 
dit ervaren ?

Dit jaar was er een pilot programma: 
geschiedenis met een beetje Nederlands…



Waarom zou je hiervoor kiezen?

• Meer baan perspectief (er is veel vraag naar docenten
Nederlands)

• Meer stageplekken

• Breed inzetbaar op een school
• Scholen hebben graag docenten die meer uren kunnen

geven aan een klas.
• Het kan prettig zijn om een klas (bv als je mentor bent) 

veel uren les te geven.

• Er is veel overlap tussen de vakken ( teksten, bronnen
lezen, jeugdliteratuur….)

• Je wordt een geschiedenisdocent die taalvaardig is.

• Je wordt een docent Nederlands die veel verhalen heeft, 
makkelijk terug kan grijpen naar het verleden.



Is het voor 
iedereen een 
goede keuze? • wanneer je niet heel taalvaardig bent,

• wanneer je niet graag leest,

• wanneer je alleen literatuur verwacht,

• wanneer je moeite hebt met plannen
en organiseren,

• wanneer….

NIET....



De variant Geschiedenis-
Nederlands is NIET per se 
zwaarder

• Je haalt 60 ECT per jaar, dat is hetzelfde als
de andere variant.

• Van beide vakken wordt de kennisbasis ( dat
wat je moet weten) behandeld.

• Doordat je de keuzeruimte anders invult en 
doordat de overlap tussen twee vakken
gezocht wordt, doe je TWEE vakken in vier
jaar.



Wat kan je 
verwachten in 
jaar 1?

• Groen = Geschiedenis

• Oranje = Nederlands

• Geel = Geschiedenis en  
Nederlands

• Wit = generiek

Tijdvakkencursus oriëntatiekennis, twee blokken tv 1-6

Tijdvakkencursus oriëntatiekennis, twee blokken tv 7-10

Fictie 1.1:  Inleiding jeugd- en volwassenenliteratuur 

Vakdidactiek I: inleiding op het schoolvak geschiedenis

Vakdidactiek 1.1: Inleiding op het schoolvak Nederlands en communicatieve 
vaardigheden

Tijdvakken cursus verdieping met fictie

Taalbeschouwing 1.1: Inleiding taalwetenschap

Historisch redeneren

Vakdidactiek II combi

Generieke lijn

Oriëntatie op onderwijs en het beroep

Didactiek: leren lesgeven

Pedagogiek: ken je doelgroep

Keuze- en profileringslijn

Studieloopbaancoaching en Introductie

Taalmeting



De tien
tijdvakken



Ook in deze variant krijg je voldoende geschiedenis!



EXTRA Historische verdieping met fictie



EXTRA Historische verdieping met fictie



Wat kan je 
verwachten
in de jaren
erna?

• Geschiedenis én Nederlands

• Vakken waarin de overlap gezocht wordt b.v.
met (jeugd) literatuur

• Stage geschiedenis en Nederlands

• Geen keuzevakken

• Geen minor

• Afstuderen in twee vakken. 



Wat 
betekent het 

voor je 
stage?

Jaar 
1

1 dag in blok 3 
en 4 

Oriënterend

Jaar 
2

2 dagen per 
week

Nederlands

Jaar 
3

2 dagen per 
week

Nederlands
en/of 
Geschiedenis

Jaar 
4

2 dagen per 
week - Minor

Nederlands
en/of 
Geschiedenis



Vragen over

Geschiedenis 
Nederlands?



Geschiedenis Burgerschap

De student aan het woord …. 



Geschiedenis 
& Burgerschap

• Geschiedenis met een accent op 
burgerschap

• 1 bevoegdheid: Geschiedenis

• Keuzeruimte open

• Breed inzetbaar



Waarom zou je hiervoor kiezen?

• Je hecht veel waarde aan de relatie met de 
leerling/student (pedagogisch sterk)

• Je vindt het leuk om te ontdekken binnen welke
onderwijsorganisatie je past door te experimenteren.

• Breed inzetbaar binnen een school: bv. Als mentor, als
leraar Mens&Maatschappij, Burgerschap, Geschiedenis.

• Je leert hoe het verleden vanuit verschillende
perspectieven bekeken wordt en wat dit te maken heeft met 
hoe mensen zich een identiteit vormen.

• Je wilt actief bijdragen aan het ontwikkelen van 
burgerschap bij jonge mensen



Jaar 1

• Prehistorie en oudheid

• Middeleeuwen

• Vroegmoderne
geschiedenis

• Van vroegmoderne naar
moderne geschiedenis

• Vakdidactiek I

• Vakdidactiek II

• Mens & Maatschappij

• Historisch besef

• Studieloopbaancoaching
en Introductie

• Taalcursus jaar 1

• Oriëntatie op het beroep

• Didactiek: leren lesgeven

• Pedagogiek: ken je 
doelgroep

• Keuzevakken



Wat 
betekent het 

voor je 
stage?

Jaar 
1

1 dag in blok 
3 en 4 

Oriënterend

Jaar 
2

2 dagen per 
week

Burgerschap (mbo)
Mens&Maatschappij
(vmbo, 
praktijkonderwijs)

Jaar 
3

2 dagen per 
week

Burgerschap (mbo)
Mens&Maatschappij
Geschiedenis

Jaar 
4

2 dagen per 
week - Minor

Burgerschap (mbo)
Mens&Maatschappij
Geschiedenis



Geschiedenis en Burgerschap is...

• Tien tijdvakken

• Historisch besef en historisch redeneren

• Buiten Europese geschiedenis

• Werken in het mbo

• Mens & Maatschappij

• Multiperspectiviteit

• Focus op burgerschap



Vragen over

Geschiedenis 
Burgerschap?




