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1. De Educatieve minor
De overheid en de educatieve sector streven naar meer academici voor de klas. De Educatieve minor is de route op weg naar het leraarschap voor Universitaire bachelors. Deze
minor leidt op voor een bevoegdheid om te onderwijzen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs met uitzondering van de klassen in het LWOO en VMBO-basis en kader.
Deze partiële 2e graads bevoegdheid wordt toegekend indien de Educatieve minor is opgenomen in het studieprogramma van een passende (verwante) bacheloropleiding1. De
bevoegdheid wordt vermeld op het bachelordiploma.
De educatieve minor aan de Universiteit Twente bestaat uit de minor ‘Leren Lesgeven’
van 20 EC en een aanvullend deel van 10 EC. Het eerste deel wordt aangeboden in semester 1 en het tweede deel in semester 2. De minor Leren Lesgeven 20 EC biedt een
oriëntatie op de eerstegraads lerarenopleiding en het beroep van docent in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Het aanvullende deel van 10 EC is gericht op lesgeven in de onderbouw.
Aan de UT kan via de Educatieve minor de (beperkte) tweedegraads bevoegdheid behaald worden voor de vakken Informatica, Maatschappijleer, Natuurkunde, Scheikunde
en Wiskunde, in combinatie met bepaalde bacheloropleidingen (zie hoofdstuk 2).
Deze handleiding bevat aanwijzingen voor het aanvullende deel van de minor Leren Lesgeven in het tweede semester. In hoofdstuk 2 staat een overzicht van de gehele minor
Leren Lesgeven. Hoofdstuk 3 gaat in op de toelating, inhoud en afsluiting van het tweede
deel van de minor. In de bijlagen bij dit document vind je het formulier voor de toelating
tot het tweede deel van de minor en een korte handleiding voor Didactiek onderbouw.
(uitgebreide informatie is te vinden in Blackboard). De handleiding voor de schoolstage is
met een beschrijving van het beoordelingsinstrument en een lesvoorbereidingsformulier
opgenomen in een losse bijlage, evenals de schoolpracticumovereenkomst voor de Educatieve minor.
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Volgens een regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zie tabel
pag 4.
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2. Overzicht van de minor Leren Lesgeven
In de minor Leren Lesgeven maak je kennis met lesgeven in het voortgezet onderwijs. Je
gaat aan het werk met een van de schoolvakken informatica, maatschappijleer, natuurkunde, scheikunde, wiskunde, of economie. Kennis en vaardigheden die je voor het lesgeven nodig hebt, verwerf je door interactieve werkcolleges, discussies, simulaties, maar
ook en vooral door de stage op school. Je begint met kleine stapjes – oefenen met je
medestudenten – en eindigt met zelfstandig lesgeven onder begeleiding van je stagedocent. De minor kent twee varianten:
1. De 20 EC variant geeft je een oriëntatie op het beroep van docent.
2. De 30 EC variant geeft je een lesbevoegdheid op het niveau van vmbo-t en de onderbouw havo/vwo.
Opbouw Minor
Het basisprogramma van 20 EC is een gemeenschappelijk deel. Daarna heb je de keuze.
Wil je stoppen of wil je doorgaan met de minor en een onderbouw lesbevoegdheid halen?
Kies je voor dat laatste, dan kun je doorgaan met twee vakken van in totaal 10 EC, namelijk Didactiek onderbouw en Schoolpracticum onderbouw. Om deze keuze beter te
kunnen maken ontvang je van ons een advies over wel of niet doorgaan met deze 10 EC
extra. Hieronder vind je een overzicht van de vakken.
Inleiding Kennisuitwisseling (5 EC)
Hoe leren mensen eigenlijk? Welke verschillende aanpakken zijn mogelijk? Dit vak geeft
een introductie in allerlei facetten die met kennisverwerving, onderwijsleertheorie, docentrollen en raakvlakken met communicatie te maken hebben.
Inleiding Vakdidactiek en Oriëntatiepracticum (5 EC)
Je houdt je bezig met de volgende onderwerpen: doelstellingen van het onderwijs in een
bepaald schoolvak; organisatie van onderwijs; vakspecifieke inhoud; het leren van vaardigheden. Het praktijkdeel bestaat uit een serie minipresentaties, lesobservatie (docenten leerlinggedrag), individuele begeleiding van leerlingen en het geven van enkele
(deel)lessen op school.
Vakdidactiek 1 (5 EC)
Dit vak is gericht op verdieping van onderwijs gerelateerde didactische kennis en vaardigheden die in het schoolvak van belang zijn: Begripsvorming, toetsing en vakspecifieke
aandachtspunten; Uitwisseling en interpretatie van stage-ervaringen.
Schoolpracticum 1 (5 EC)
Je houdt je bezig met het observeren van lessen, docent en leerlingengedrag, het daadwerkelijk geven van lessen op school en het geven van een lessenserie over vakspecifieke onderwerpen.
De extra 10 EC voor de onderbouw bevoegdheid zijn:
Didactiek onderbouw (5 EC)
In samenhang met de onderbouwstage werk je aan je beroepscompetenties. Tijdens de
onderwijsmiddagen worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld: enculturatie en vakjargon, groepsdynamica, toetsing, opvoeden in de klas, bijzondere leerlingen,
werken met verschillen, media, kerngebieden, reflectie als leerinstrument voor docent en
leerlingen, vakinhoudelijke verdieping.
Schoolpracticum Onderbouw (5 EC)
Schoolpracticum op het vmbo-t of de onderbouw havo/vwo. Je bouwt je praktische ervaring uit naar het gebied waarvoor je een bevoegdheid zult verwerven. De stagescholen
zijn de opleidingsscholen in het samenwerkingsverband ‘Opleiden in de school’.
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Met welke bachelor kun je aan de UT een onderbouw bevoegdheid behalen?
In onderstaande tabel zie je welke bachelors in combinatie met de 30EC variant van de
minor leiden tot een lesbevoegdheid onderbouw. Economie is nog niet mogelijk in 30EC
variant.
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Voor TW is er een speciaal B3-programma voor diegenen die willen gaan lesgeven:

http://www.utwente.nl/tw/onderwijsprogramma/bachelorprogramma/leraarschap/
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3. Het tweede deel: Didactiek en Schoolpracticum onderbouw
In het tweede deel van de educatieve minor staat het lesgeven in de onderbouw van het
voortgezet onderwijs centraal. Je werkt hierbij aan je bekwaamheden om zelfstandig, en
als bevoegd docent, onderwijs te geven. Als je bekwaamheden door de opleiders als
startbekwaam of meer worden gewaardeerd, verwerf je na afronding van alle delen in de
Educatieve minor een onderwijsbevoegdheid voor het geven van onderwijs aan de onderbouw van het voortgezet onderwijs (met uitzondering van het LWOO en het VMBO
basis en –kader).
Hieronder vind je informatie over aanmelding en toelating tot het tweede deel van de
Educatieve minor, de inhoud en de afronding.
Aanmelding en toelating
De aanmelding voor de Educatieve Minor Onderbouw vindt plaats in december. De kandidaat meldt zich aan met een mail aan het secretariaat van ELAN. Kandidaten die zich
aanmelden hebben Inleiding Kennisuitwisseling en Inleiding vakdidactiek succesvol afgerond. Vervolgens vult de kandidaat het adviesformulier (zie bijlage 1) in en vraagt hij/zij
het advies van de schoolpracticumbegeleider. Daarna maakt de kandidaat een afspraak
met de vakdidacticus voor een adviesgesprek.
Het tweede deel van de educatieve minor is gericht op het behalen van een onderwijsbevoegdheid in een relatief korte tijd. Om teleurstellingen aan het einde van het traject te
voorkomen, wordt bijzondere aandacht besteed aan de toelating. In het adviesgesprek
formuleert de vakdidacticus een positief of negatief advies over deelname aan de minor.
Hij/zij baseert zijn advies op waarderingen van de opleiders in de minor ‘Leren Lesgeven’, de motivatie van de student en op de inhouden van het gesprek.
Wij raden je uiteraard aan het advies op te volgen en geven daarbij in overweging dat
een negatief advies gekoppeld is aan de verwachting dat je de educatieve minor niet met
een bevoegdheid kunt afsluiten. De intake vindt plaats nadat je de aanmelding voor het
tweede deel deed en in de maand januari voorafgaand aan de start van het tweede deel.
Inhoud
De inhouden van het tweede deel van de Educatieve Minor kunnen niet los gezien worden
van het eerste deel, de minor ‘Leren Lesgeven’. In het eerste deel gaat het om de oriëntatie op het beroep en het kennis nemen van onderliggende pedagogisch en didactische
inzichten. In het tweede deel wordt specifiek ingegaan op kennis en vaardigheden die
nodig zijn om een startkwalificatie te halen voor de bevoegdheid.
De beschikbare studietijd, 10 EC, is verdeeld over twee vakken. Het eerste vak heet ‘Didactiek onderbouw’: dit onderdeel bestaat uit colstructies aan de Universiteit, aangevuld
met literatuur en opdrachten die zelfstandig worden verwerkt. Het tweede vak heet
‘Schoolpracticum onderbouw’ en dit bestaat uit leren in de praktijk door lesgeven en
deelname aan andere activiteiten in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De
handleiding Didactiek onderbouw vindt u in bijlage 2 en de handleiding Schoolpracticum
(Stage) onderbouw vindt u in een losse bijlage.
Afsluiting vakken en aanvraag bevoegdheid
De vakken Didactiek onderbouw en Stage onderbouw worden afgerond en beoordeeld
zoals weergegeven in de handleidingen en op Blackboard.
N.B. Om ervoor te zorgen dat de onderwijsbevoegdheid wordt vermeld op je bachelordiploma, dien je bij het aanvragen van je bachelordiploma aan te geven dat je de Educatieve minor Leren Lesgeven 30 EC hebt doorlopen en dat je de onderbouwbevoegdheid
hebt behaald. De bevoegdheid wordt dan vermeld op je diploma. Het is vooralsnog niet
mogelijk je onderbouwbevoegdheid nog te verkrijgen als je bachelordiploma al is uitgereikt.
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Tot slot
De opleiders van ELAN wensen je een succesvolle leerperiode in de Educatieve minor. We
gaan er van uit dat je daarna een kwalitatief hoogwaardige bijdrage kan leveren aan de
ontwikkeling van leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Wellicht
overweeg je in de toekomst het behalen van een eerstegraads bevoegdheid. Wij stellen
dat op prijs en heten je bij voorbaat hartelijk welkom bij de master SEC (exacte vakken)
of LVHOM (maatschappijleer en maatschappijwetenschappen. De vakken die je hebt afgerond in de minor Leren Lesgeven leveren je een vrijstelling op voor enkele vakken binnen deze masters.
Als je vragen hebt over de opleiding of over je ontwikkeling daarin, dan kun je een beroep doen op de opleiders. Als dat niet toereikend blijkt, dan kun je terecht bij de studieadviseur, mevr. ten Bruggencate, of bij de opleidingsdirecteur, dhr. van der Veen.
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Bijlage 1:
ADVIES EDUCATIEVE MINOR – LESBEVOEGDHEID ONDERBOUW
Naam: ……………………………………………………………

Studentnummer: ………………………….……

Achtergrond van het advies
Je hebt een start gemaakt met leren lesgeven en je overweegt nu om de onderbouw lesbevoegdheid
te gaan halen. Voor je de beslissing neemt, vragen we je even stil te staan bij je motivatie en je geschiktheid voor het lesgeven. Met dit formulier krijg je een geschiktheidsadvies van de schoolpracticumbegeleider(s) en de vakdidacticus. We verwachten dat dit advies je kan helpen bij het maken van
je keuze.
Je eigen mening weegt natuurlijk zwaar mee. Vul daarom eerst een korte motivatie in op dit formulier,
zeg maar het advies dat je aan jezelf geeft. Ga na hoe je het lesgeven ervaart. Bedenk verder welke
elementen in het lesgeven je de moeite waard vindt en waar je juist tegen opziet.
Het concluderende advies wordt gebaseerd op je eigen motivatie, het advies van de schoolpracticumbegeleider(s) op de stageschool, op de lesobservatie en het afsluitende gesprek. Natuurlijk houden we
er rekening mee dat je aan het begin staat van een leertraject.
Een positief advies duidt op de verwachting dat je onder normale omstandigheden, na het resterende
studieprogramma dat bestaat uit Didactiek onderbouw (5EC) en Schoolpracticum onderbouw (5EC),
zelfstandig les kan geven in de onderbouw van het voortgezet onderwijs (VWO, HAVO en VMBO-T).
Wat moet je doen om deel te nemen aan de 30 EC minor?
1. Stuur voor 20 december een mail naar het secretariaat van ELAN (G.F.P.Teppich@utwente.nl)
waarin je laat weten dat je wilt deelnemen aan de 30 EC minor (ook als je dit al eerder hebt
aangegeven).
2. Vul je eigen motivatie in op dit formulier en vraag vervolgens een advies van je schoolpracticum begeleider(s) (in te vullen bij 2). Stuur daarna het formulier naar de vakdidacticus en
maak een afspraak voor een gesprek. Zorg ervoor dat je de hele procedure voor het begin
van het 2e semester hebt afgerond.

1. Motivatie student
Ik verwacht in het komende half jaar voldoende bekwaam te geraken om in de onderbouw
zelfstandig les te kunnen geven.
Motivatie:
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2. Advies van de schoolpracticumbegeleider(s) op de stageschool
Naam/namen schoolpracticumbegeleider(s):.............................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
School:...................................................................................................................................
Ik acht het zeer wel mogelijk / twijfelachtig dat de kandidaat zich komend half jaar ontwikkelt
tot startbekwaam docent voor de onderbouw in het voortgezet onderwijs.
Toelichting/advies:

3. Observaties en advies van de vakdidacticus
3. Observaties en advies van de vakdidacticus
Naam vakdidacticus:..............................................................................
Ik acht het zeer wel mogelijk / twijfelachtig dat de kandidaat zich komend half jaar ontwikkelt
tot startbekwaam docent voor de onderbouw in het voortgezet onderwijs.
Toelichting:
Naam (Onderwijskundige): ...........................................................................

4. Conclusie
De student wordt geadviseerd om WEL / NIET verder te gaan voor de lesbevoegdheid onderbouw.
Toelichting en / of nader advies

Datum: …………..……

Vakdidacticus:..………………………………………………
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Bijlage 2: Handleiding Didactiek onderbouw
In Didactiek onderbouw ontwikkel je de eigen praktijktheorie waarmee je vorm
geeft aan je onderwijspraktijk. In het vak komen de volgende onderwerpen aan
bod:
1. Enculturatie en reflectie
2. Leergebieden in de onderbouw en leermethodes
3. Toetsing
4. Werkvormen in relatie tot leertheorieën
5. Groepsdynamica
6. Stem- en bordgebruik
7. Opvoeden in de klas
8. Differentiatie bij het eigen vak
9. Media en ICT
10. Vakinhoudelijke verdieping
11. Reflectie als leerinstrument
12. Bijzondere leerlingen
Het college heeft het karakter van een werkplaats. In het derde en vierde kwartiel
wordt elke week een middag ingevuld met een colstructie3 (13 in totaal). Bij de
invulling van een werkplaatsmiddag wordt grofweg een structuur aangehouden
van één college-uur introductie op een onderwerp; gevolgd door twee collegeuren waarbij zelfstandig (met collega-studenten) aan het desbetreffende onderwerp kan worden gewerkt; en afgesloten met een laatste uur college met daarin
mogelijk een discussie over deelproducten uit de opdrachten, maar ook een vooruitblik op de opdracht voor na het college.
Voor een zestal onderwerpen wordt een opdracht uitgewerkt; binnen de werkplaatsmiddag is expliciet ruimte om (gezamenlijk) aan deze opdrachten te werken. Ook is er ruimte om te werken aan eigen lesvoorbereidingen en elkaar daarbij te consulteren.
Didactiek onderbouw wordt met een voldoende afgerond indien je 1. voldoende
aanwezig bent geweest tijdens de werkplaatsmiddagen (minimaal 80 %) en 2. de
zes opdrachten elk met een voldoende hebt afgerond.
Als ondersteunend boek wordt o.a. gebruik gemaakt van:
Ebbens, S. Ettekoren, S. (2005). Effectief leren: basisboek. Noordhoff Uitgevers,
2e druk. ISBN 978-90-01-30752-3
Verdere inhouden, werkwijzen en opdrachten vindt u in de digitale leeromgeving
(Blackboard; DIDACTIEK ONDERBOUW;
201000060,201000061,201000062,201000063,201000064 (2011-2A) (2011-DIDACT-2A)

Voor vragen van algemene aard kun je terecht bij Fer Coenders; hij is hoofddocent van Didactiek onderbouw.
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Een colstructie is een samengestelde collegevorm. Het hoor- en werkcollege wordt gecombineerd en hebben samen het karakter van een werkmiddag. De werkmiddag wordt
vorm gegeven op donderdag van 13.45 tot 17.30 in een geschikte werkruimte
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