
Ontwikkelingen in afstudeerrichtingen 
lerarenopleidingen HAN ILS

13 april 2016 



Het komende uurtje ....

 14.15 - 14.35 uur
Implementatie afstudeerrichtingen HAN ILS

 14.35 – 14.45 uur
Uitwisseling

 14.45 - 15.05 uur
In werkgroepen

 15.05 - 15.15 uur 
Uitwisseling 



Over HAN ILS 

 Cluster Talen: Nederlands, Engels, Duits, 
Frans

 Cluster exact: biologie, natuurkunde, 
scheikunde en wiskunde

 Cluster Mens en maatschappij: geschiedenis, 
aardrijkskunde en economie 

 Vakspecifieke lijnen en generieke lijnen 



Inrichting van twee afstudeerrichtingen

 Havo/vwo
 Beroepsonderwijs (vmbo en mbo)

De gekozen richting vormt de context voor jaar 4 
– voor de stage (het werkplekleren) 
– het afstudeeronderzoek 
– het onderwijs op het instituut 



Afstudeerrichtingen niet als doel op zich 

 Goede voorbereiding op het brede 
tweedegraads werkveld!

 Uitgangspunten:
– Brede oriëntatie 
– Aandacht voor vmbo, onderbouw havo/vwo en 

mbo
– Landelijke vakkennisbases en de generieke 

kennisbasis (inclusief addendum) 



Curriculum HAN ILS

In onderwijsontwikkeling extra aandacht voor 
beroepsonderwijs 

– Jaar 1: brede oriëntatie in het beroepsonderwijs 
voor alle studenten
• Verhalen uit het werkveld
• Oriëntatieactiviteit beroepsonderwijs 

– Jaar 2 en 3: vakgerichte oriëntatie gericht op ‘mijn 
vakgebied in het beroepsonderwijs’

– Jaar 4: afstudeerrichting 



De oriëntatieactiviteiten beroepsonderwijs



Keuze in jaar 3 

 Voorlopige keuze in oktober
 Definitieve keuze in december



Inrichting van jaar 4; de eindfase 

 Vakonderwijs (per opleiding) 
 Onderzoek (ILS breed) 
 Werkplekleren
 Algemene didactiek, onderwijskunde, 

begeleiding (ILS breed) 

 Heidagen met onderwijskundigen en vakdidactici
 Conferenties met werkveld 



Hoe zijn we aan de slag gegaan? 

Uitgangspunten vernieuwing jaar 4
 Persoonlijke en professionele ontwikkeling
 Keuzevrijheid voor de student 
 Binding met de eigen opleiding
 Integratie vakdidactiek – onderwijskunde
 Inhoudelijke samenwerking met het werkveld
 Actualiteit, dynamisch curriculum
 Herkenbare afstudeerrichtingen 



Twee belangrijke vragen:

 Inhoudelijke thema’s die binnen de 
afstudeerrichting beroepsonderwijs 
(vmbo/mbo) zeker een plek moeten krijgen 
zijn ... 

 Inhoudelijke thema’s die binnen de 
afstudeerrichting algemeen vormend 
onderwijs (havo/vwo) zeker een plek moeten 
krijgen zijn ...



Wat hebben we als input genomen? 
 Addendum GKB (ECBO, 2013)



 Karakteristieke aspecten (v)mbo 



 Kwalificatiedossier docent mbo (MBO-raad, 2015)



 Verzamelde thema’s: inspiratiekaarten 





Inrichting OWE integraal handelen 3 in 
studiejaar 2016-2017 

 6 onderwijsdagen 
 6 keuzethemadagen 
 Keuze uit diverse (sub)thema’s per 

afstudeerrichting 
 Samenwerking tussen 

onderwijskunde, vakdidactiek en 
werkveld 



De thema’s 

 Algemeen met inkleuring per 
afstudeerrichting:
– Omgaan met verschillen
– Klassenmanagement 
– De leraar als professional



De thema’s 

 Afstudeerrichting beroepsonderwijs:
- Beroepsgerichte didactiek: ontwerpen 
- Beroepsgericht didactiek: toetsen
- Loopbaanbegeleiding in het beroepsonderwijs
- Omgaan met ethische dilemma’s, 

burgerschapsvorming en persoonsvorming in 
het beroepsonderwijs

- De pedagogische rol van de vmbo leraar



De thema’s 

 Afstudeerrichting havo/vwo:
- Onderzoek in het vo en de onderzoekende 

houding van de leerling
- Simulatieschool opbrengstgericht werken
- Talentontwikkeling in de onderbouw havo/vwo
- De rol van de leraar in het leren leren
- Toetsing in havo/vwo

+ aanvullende themadagen die vanuit 
opleidingen/clusters worden 
aangeboden 



Ontwikkelgroepen aan de slag

 Per thema een ontwikkelgroep: 
vormgeving themadag en 
verwerkingssuggesties

 ILS docenten, betrokkenheid van 
experts kenniscentrum en werkveld

 Koppeling projecten VSLS 



Onze dilemma’s

 Keuze maken: wat kan in de initiële opleiding?
 Kleine opleidingen
 MBO als integraal onderdeel 
 Verbinding met praktijk optimaliseren: ruimte 

voor een dynamisch curriculum! 



Uitwisseling

 Wat is herkenbaar?
 Waar ben je positief over?
 Welke tips en adviezen heb je bij deze 

aanpak? 



Inhoudelijke thema’s 

Wat zouden jullie de ontwikkelgroepen van de 
algemene en beroepsgerichte thema’s willen 
meegeven vanuit het mbo-perspectief? 
Wat moet er minimaal in themadagen terugkomen? 
Of wat zijn mooie 
opdrachten/verwerkingssuggesties?

Doel: 
studenten zo optimaal mogelijk 

voorbereiden op het werken in het mbo! 



Werkwijze

 Per thema in subgroep
– Ieder krijgt twee lege post-its om in te vullen
– Uitwisseling
– Samen probeer je tot een rangorde te komen: 

top 3! 

 Plenair: per thema de top 3 bij het betreffende 
thema delen 



De thema’s 

1. Omgaan met verschillen (algemeen)
2. Klassenmanagement (algemeen)
3. De leraar als professional (algemeen)
4. Beroepsgerichte didactiek: ontwerpen 
5. Beroepsgericht didactiek: toetsen
6. Loopbaanbegeleiding in het beroepsonderwijs
7. Omgaan met ethische dilemma’s, burgerschapsvorming 

en persoonsvorming in het beroepsonderwijs
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