
 

 
 
 
 

Programma proefstuderen 
Lerarenopleiding VO/BVE 

 
Adres 
Museumpark 40 
3015CX Rotterdam 

 
 

Wat kun je verwachten? 
Je zult kennismaken met het beroep van docent. Aan het eind van het programma heb 
je een beter beeld van wat er van een goede docent verwacht wordt. Daarnaast krijg je 
een korte indruk van het vak dat je wilt gaan geven. Dit kan middels een meelooples zijn 
bij een eerste- of tweedejaars vak, of een speciaal voor jullie georganiseerde les. Dit is 
afhankelijk van het aantal aanmeldingen en de beschikbare lessen. 

 
Voorbereidende opdracht 
Voor dit programma geldt geen voorbereidende opdracht. 

 
Meenemen 
Neem pen en papier mee om aantekeningen te maken. 

 
Consumpties 
Tijdens het proefstudeerprogramma krijg je een drankje aangeboden. Extra 
consumpties zijn in de kantine te koop. Let op, met contant geld betalen is niet mogelijk. 

 
Programma voor vakrichtingen Algemene Economie, Bedrijfseconomie, Frans, 
Nederlands, Wiskunde 
08.30 – 09.00 Aanmelden in de centrale hal 
09.00 – 09.20 Centrale aftrap/welkomstwoord bij de opleiding 
09.20 – 10.10 BV-les: het docentschap zelf ervaren en oriëntatie op het beroep van 
leraar 
10.10 – 10.25 Pauze en mogelijkheid voor stellen vragen aan eigen vakgroep en 
studenten 
10:30 – 11:20 Vakles bij de betreffende opleiding 
11.20 – 12.00 Afsluiting, mogelijkheid tot stellen van vragen 
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Programma voor vakrichtingen Aardrijkskunde, Biologie, Duits, 
Geschiedenis Maatschappijleer, Natuurkunde 
13.00 – 13.30 Aanmelden in de centrale hal 
13.30 – 13.50 Centrale aftrap/welkomstwoord bij de opleiding 
13.50 – 15.00 BV-les: het docentschap zelf ervaren en oriëntatie op het beroep van 
leraar 
15.00 – 15.50 Vakles bij de betreffende opleiding 
15.50 – 16.00 Pauze en mogelijkheid voorstellen vragen aan eigen vakgroep en 
studenten 
16.05 – 17.00 Afsluiting, mogelijkheid tot stellen van vragen 
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