STUDIEGIDS 2021-2022 FLEXIBELE DEELTIJD
LERARENOPLEIDING ENGELS

Inleiding
Welkom bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT)! Leraar zijn is een prachtig beroep. FLOT wil de
best denkbare leraren opleiden vanuit het besef dat de leraar het verschil kan maken voor elke leerling.
In deze studiegids vind je informatie over alle onderwijseenheden uit het programma.
Algemene informatie over studeren bij FLOT kun je vinden op onze website. Raadpleeg daarnaast regelmatig de actuele informatie op de portal. Hier is onder andere rooster, uitgewerkte informatie bij de
onderwijseenheden en overige informatie over de opleiding te vinden. Naast de studiegids en de portal kun je voor vragen of informatie natuurlijk ook terecht bij de studieloopbaanbegeleider, andere opleiders en studiegenoten.
De formele regels die van toepassing zijn op jouw opleiding zijn vastgelegd in de Onderwijs- en Examenregeling (OER). De OER is onderdeel van het studentenstatuut, waar je meer kunt lezen over je
rechten en plichten als student van Fontys. Het studentenstatuut vind je op deze pagina.
We wensen je een mooie en succesvolle studietijd toe.
Namens het gehele team van FLOT,
Hanny van Geffen
Directeur Fontys Lerarenopleiding Tilburg

Als gevolg van de Corona situatie is er sprake van een verschuiving van meer offline (op locatie)
naar online onderwijs en toetsing. Mede hierdoor kan het zijn dat gedurende het studiejaar een
toetsvorm verandert. Eventuele omzettingen vinden plaats in overleg met de examencommissie,
een procedure hiervoor zal tijdig beschikbaar zijn.
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Afstudeerfase 60 EC´s

Vakinhoudelijk be- Vakdidactisch be- Pedagogisch bekwaam
kwaam
kwaam
Leeruitkomsten gericht op:

Leeruitkomsten gericht op:

Vakdidactisch ontwerpen

15 EC

Professioneel handelen

25 EC

Onderwijspedagogisch handelen

15 EC

Landelijke kennisbasistoets

5 EC

Hoofdfase 120 EC´s

Vakinhoudelijk bekwaam

Vakinhoudelijk bekwaam

Vakinhoudelijk bekwaam

Vakdidactisch en pedagogisch bekwaam

30 EC

30 EC

Verdieping of verbreding

15 EC

Professioneel handelen

10 EC

Pedagogisch bekwaam

5 EC

Vakdidactisch bekwaam

10 EC

Professioneel handelen

10 EC

Pedagogisch bekwaam

10 EC

Propedeutische fase 60 EC´s

Vakinhoudelijk bekwaam

30 EC

Vakdidactisch bekwaam

10 EC

Professioneel handelen

10 EC

Pedagogisch bekwaam

10 EC
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Leeruitkomsten
BLOK 1: Propedeuse Vakinhoudelijk Bekwaam
Fonetiek
Kennis van land en Volk Verenigd Koninkrijk en Ierland
Literatuur 1
Taalkunde 1
Vaardigheden CAE

BLOK 2: Propedeuse Vakdidactisch, Pedagogisch en Professioneel Bekwaam
Professioneel handelen
Vakdidactiek 1: Leesvaardigheid
Vakdidactiek 2: Kijk- en Luistervaardigheid
APV 1
APV 2

BLOK 3: Hoofdfase Vakinhoudelijk Bekwaam
Jeugdliteratuur
Kennis van Land en Volk Verenigde Staten
Literatuur 2
Taalkunde 2
Vaardigheden CPE

BLOK 4: Hoofdfase Vakdidactisch, Pedagogisch en Professioneel Bekwaam
Professioneel handelen
Vakdidactiek 3: Gespreksvaardigheid en ICT
Vakdidactiek 4: Schrijfvaardigheid
APV 3
APV 4

BLOK 5: Hoofdfase Vakinhoudelijk Bekwaam
Academische Vaardigheden
Kennis van Land en Volk Imperium
Literatuur 3
Professionele Vorming
Taalkunde 3
Vertalen Nederlands-Engels

BLOK 6: Hoofdfase Vakdidactisch, Pedagogisch en Professioneel Bekwaam
Professioneel handelen
APV 5

BLOK 7: Afstudeerfase
VDO
APV 6

BLOK 8: Afstudeerfase
Professioneel handelen
OPH
Landelijke Kennis Toets
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Informatie over de verzameling van leeruitkomsten
Naam eenheid van leeruitkomsten
Engelse vertaling
Plaats blok in de opleiding
EC
Leeruitkomsten + toelichting

Fonetiek
Phonetics
BLOK 1: Propedeuse Vakinhoudelijk Bekwaam
5
De student kent de belangrijkste verschillen tussen de fonologische systemen van het Nederlands en de doeltaal en kan op
grond daarvan voorspellen welke communicatie bevorderende
en verstorende factoren frequent optreden bij leerlingen.
De student beheerst de basale theoretische kennis van het
vakgebied met in het bijzonder kennis van:
de spraakproductie;
de verschillen/overeenkomsten tussen spelling en uitspraak;
de verschillen in klinkerduur;
klemtoonverdeling;
de verschillen tussen en het gebruik van sterke en zwakke
vormen.
De student kan het Fonetisch schrift omzetten naar orthografische spelling en andersom en hanteert daarbij de regels van
het geschreven Engels en het RP, een van de standaardvarianten van het Engels, en kan met behulp van diakritische tekens in zijn transcriptie aangeven welke allofonen van het RP
gebruikt dienen te worden in specifieke contexten.

Leerwegonafhankelijke toets

Bronnen (literatuur, websites, etc.)

Toelichting: deze leeruitkomst is gebaseerd op onderdeel 2.4,
fonetiek, uitspraak en fonologie, van de Landelijke Kennisbasis Docent Engels Bachelor.
In periode 2 vindt een schriftelijke toets plaats over de behandelde bovengenoemde theorie en de transcriptie van zowel
het geschreven Engels naar het Fonetisch schrift en andersom en het gebruik van diakritische tekens.
De herkansing vindt plaats in periode 4.
Collins, Sounding Better: A Practical Guide to English Pronunciation for Speakers of Dutch (bestellen via Walva-boek).
Gussenhoven & Broeders, English Pronunciation for Student
Teachers, Textbook (Wolters-Noordhoff).
De huidige editie van de Cambridge Pronouncing Dictiona-ry
met CD-ROM (Cambridge University Press).

Onderwijsaanbod
Op welke manier kan een student
werken aan de leeruitkomsten?

Reader Fonetiek + Appendix (portal vakgroep).
Studiejaar 1, periode 1 en 2; 3 uur hoor-/werkcollege per
week. Naast de aan te schaffen boeken is het overige materiaal te vinden op de portal van de vakgroep. Een student kan
de lessen volgen of de stof bestuderen in zelfstudie. Transcriptie kan de student zelfstandig oefenen en controleren m.b.v.
het uitspraak woordenboek. In periode 3 en 4 zijn er ‘just-intime’ vragenuurtjes.
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Informatie over de verzameling van leeruitkomsten
Naam eenheid van leeruitkomst
Engelse vertaling
Plaats blok in de opleiding
EC
Leeruitkomsten + toelichting

Leerwegonafhankelijke toets

Bronnen (literatuur, websites, etc.)

Kennis van Land en Volk: Verenigd Koninkrijk en Ierland
SCC UK and Ireland
BLOK 1: Propedeuse Vakinhoudelijk Bekwaam
5
De student demonstreert zijn of haar kennis van de belangrijkste culturele, economische, geografische, politieke, educatieve
en juridische instituties van het Verenigd Koninkrijk van GrootBrittannië en Noord-Ierland, en duidt die binnen de historische,
religieuze en sociale kaders van de Britse en Ierse samenlevingen. De student toont voorts aan over een ruime actieve
kennis te beschikken van de geografie van het Verenigd Koninkrijk en de Ierse Republiek.
Toelichting: deze leeruitkomst is gebaseerd op onderdeel 3.1,
Kennis van Land en Samenleving, en 3.2, Kennis van Geschiedenis en Geografie, van de Landelijke Kennisbasis Docent Engels Bachelor, waar deze het Verenigd Koninkrijk en
Ierland betreffen.
Schriftelijk tentamen in periode 4 bestaand uit essay- en kennisvragen. Deze vragen worden in het Engels gesteld en moeten in het Engels beantwoord worden.
John Oakland, British Civilization: An Introduction, 8th or 9th
edition (Abingdon: Routledge).
Great Britain Home Office, Life in the United Kingdom: A
Guide for New Residents, 2017 edition or later (London: The
Stationary Office).
Britse en Ierse nieuwssites zoals die van The Independent,
The Guardian, The Times, The Irish Times en The Irish Independent.

Onderwijsaanbod
Op welke manier kan een student
werken aan de leeruitkomsten?

Beperk u bij uw studie niet tot het boek Life in the United Kingdom, daar dit boek niet alle aspecten dekt van de in deze module te bereiken leeruitkomst. Houd er verder rekening mee
dat de informatie in Britain for Learners of English deels is verouderd, en dat dit waar het om de Europese Unie en internationale samenwerking ook geldt voor British Civilization, met
name door de ontwikkelingen rond de ‘Brexit’.
In wekelijkse bijeenkomsten in periode 3 en 4 worden de eerder genoemde thema’s besproken. Hierbij wordt Oaklands British Civilization: An Introduction als kerntekst gebruikt.
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Informatie over de verzameling van leeruitkomsten
Naam eenheid van leeruitkomst
Engelse vertaling
Plaats blok in de opleiding
EC
Leeruitkomsten + toelichting

Literatuur 1
Literature 1
BLOK 1: Propedeuse Vakinhoudelijk Bekwaam
5
De student beheerst de belangrijkste literatuuranalytische instrumenten en kan deze toepassen op poëzie en proza uit de
Britse en Ierse samenleving, rekening houdend met talige en
culture aspecten waar relevant voor de duiding van de tekst.
De student kan een dramatekst duiden en dit vertalen in een
uitvoering van een deel van de tekst.
De student toont aan op de hoogte te zijn van de vakdidactische implicaties van het literatuuronderwijs in de onderbouw.

Leerwegonafhankelijke toets

Bronnen (literatuur, websites, etc.)

Toelichting: deze leeruitkomst is gebaseerd op onderdeel 3.3,
Kennis van (jeugd) literatuur en literatuur, van de Landelijke
Kennisbasis Docent Engels Bachelor, waar deze op volwassenen gerichte literatuur uit het Verenigd Koninkrijk en Ierland
betreft.
Schriftelijk tentamen in periode 4 bestaand uit essay- en toepassingsvragen. Het tentamen betreft de drie romans en een
niet eerder behandeld gedicht. Tijdens het tentamen dient
men een papieren exemplaar van ieder van de drie romans bij
de hand te hebben.
Deelname aan een literatuur workshop is voorwaardelijk voor
deelname aan het tentamen.
Periodes 3 en 4 met workshops in 4.
Een selectie gedichten (handouts).
Short story:
Lady Into Fox – David Garnett (available copyright free online):
http://www.gutenberg.org/files/10337/10337-h/10337-h.htm)
3 Romans (alle paperback edities prima – hieronder suggesties):
Rebecca, Daphne Du Maurier (Avon paperback)
The Wall – John Lanchester (Faber & Faber paperback)
The Forensic Records Society – Magnus Mills (Bloomsbury
paperback)
Let op: in verband met de wijze waarop wordt getentamineerd
heeft de student van de drie romans een papieren editie nodig. Deze moet uiteraard de volledige tekst van het boek bevatten. In het boek mogen strepen en uitroeptekens gemaakt
worden, maar geen woordelijke aantekeningen.
Cursusboek:
Alan Gardiner, English Literature AS & A2: Revised and
Updated for the New A-Levels (Harlow: Pearson-Longman),
ISBN 9781408206553.
Let op: het gaat hier om een ander boek dan English
Language and Literature AS & A2, dat van dezelfde auteur is
en in hetzelfde jaar is verschenen.
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Onderwijsaanbod
Op welke manier kan een student
werken aan de leeruitkomsten?

In wekelijkse bijeenkomsten in periode 3 en 4 worden literatuuranalytische instrumenten en principes besproken, en toegepast op Britse gedichten en prozateksten. Periode 4 kiest
de student een Literatuur workshop.
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Informatie over de verzameling van leeruitkomsten
Naam eenheid van leeruitkomst
Engelse vertaling
Plaats blok in de opleiding
EC
Leeruitkomsten + toelichting

Taalkunde 1
Linguistics 1
BLOK 1: Propedeuse Vakinhoudelijk Bekwaam
5
De student:
kan simple, complex en compound sentences redekundig en
taalkundig ontleden.
beheerst de grammaticaregels met betrekking tot lidwoorden,
zelfstandig naamwoorden, genitief, bijvoeglijk naamwoorden,
bijwoorden, telwoorden, werkwoorden, voornaamwoorden,
present en past tenses en kan de toepassing ervan onderbouwen vanuit de theorie.
ontwikkelt een inductieve grammaticales over één van bovengenoemde onderwerpen in het tweedegraads gebied, voert
deze les uit, en reflecteert op het ontwerp, de uitvoering en de
feedback van medestudenten.
Toelichting: deze leeruitkomsten zijn gebaseerd op domeinen
2.1 t/m 2.3, Algemene Taalwetenschap, Grammatica en Lexicale Kennis en Orthografische Kennis, en 4.2, Ontwikkelen,
uitvoeren en evalueren van onderwijs, van de Landelijke Kennisbasis Docent Engels Bachelor.

Leerwegonafhankelijke toets

Formatieve diagnostische toetsen.
Formatieve miniles van 15 minuten: voldoende beoordeling
middels de rubric is voorwaardelijk voor het afronden van de
module.
Summatieve kennistoets in periode 2 en herkansing in periode
4: zinsanalyse, invuloefeningen grammatica en foutenanalyse.

Bronnen (literatuur, websites, etc.)

Bouckaert & Ederveen (2014), Contrastieve Grammatica Engels, Leuven: ACCO.
Swan & Walter (2011), Oxford English Grammar Course: Intermediate, Oxford: Oxford University Press.
Ederveen, Bouckaert & Van Oostende (2021), A Study of Syntax, Leuven: ACCO.
Instructievideo’s via de digitale leeromgeving.
Diagnostische toetsen via de digitale leeromgeving.

Onderwijsaanbod
Op welke manier kan een student
werken aan de leeruitkomsten?

Drie lesuren in de week gedurende perioden 1 en 2; één lesuur coaching gedurende perioden 3 en 4 (zie rooster).
Materialen worden beschikbaar gesteld in de digitale leeromgeving. De student kan in zelfstudie de genoemde bronnen
bestuderen en de (mini)les zelfstandig uitvoeren en opnemen.
Daarnaast kan de student zijn/haar voortgang monitoren middels digitale diagnostische toetsen.
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Informatie over de verzameling van leeruitkomsten
Naam eenheid van leeruitkomst
Engelse vertaling
Plaats blok in de opleiding

Vaardigheden CAE
Skills CAE
BLOK 1: Propedeuse Vakinhoudelijk Bekwaam

EC
Leeruitkomsten + toelichting

10
De student toont aan, door middel van een extern gevalideerde
toets, dat hij lees-, schrijf-, luister- en gespreksvaardigheid beheerst op C1 niveau zoals beschreven in het Europees Referentiekader en de kennisbasis Engels.
De student is zich bewust van interferentie vanuit de moedertaal. De interferentie levert geen problemen voor begrip op.
Toelichting: deze leeruitkomst is gebaseerd op domein 1 (subdomeinen 1.1 t/m 1.4) en subdomein 2.3 van de Landelijke
Kennisbasis Docent Engels Bachelor.

Leerwegonafhankelijke toets

CAE-toets: de toetsen luistervaardigheid, leesvaardigheid
spreekvaardigheid, en schrijfvaardigheid toetsen worden afgenomen in week 0 voor de start van periode 1, in periode 2 en
in periode 4. Studenten bepalen zelf wanneer ze zich inschrijven voor welke deeltoets.

Bronnen (literatuur, websites, etc.)

http://www.flo-joe.com
Cambridge C1 Assessment scales:
http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/cambridgeenglish-scale/
Brook-Hart and Haines, Cambridge Complete CAE Student’s
Book Pack with answers and CD-rom and Class Audio CDs
(Cambridge University Press), ISBN: 9781107688230.

Onderwijsaanbod
Op welke manier kan een student
werken aan de leeruitkomsten?

De student kan deelnemen aan vaardigheidslessen in periode
1-4. Ook kan hij zelfstandig met flo joe werken en opdrachten
in een online leeromgeving maken. Daarnaast zijn er Cambridge boeken die voorbereiden op het examen.
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Informatie over de verzameling van leeruitkomsten
Naam eenheid van leeruitkomst
Engelse vertaling
Plaats blok in de opleiding
EC
Leeruitkomsten P-fase

Professioneel Handelen Propedeutische fase
Orientation traineeship
Professioneel bekwaam Propedeuse
DT: Deeltijdstudenten doorlopen dit traject flexibel
P-fase:
10 EC
In het eerste jaar van de lerarenopleiding maak je kennis met
het beroep van leraar. VT studenten worden geplaatst op een
school. DT studenten zoeken zelf een werkplek. In het eerste
jaar is de meest belangrijke vraag dan ook: ‘wil en kan ik leraar
worden?’. Het leren op de werkplek vormt het hart van de lerarenopleiding. Je leert hierbij in een reële arbeidssituatie de problemen, uitdagingen en successen uit de (toekomstige) beroepspraktijk. De student verbindt op de werkplek drie elementen (theorie, praktijk en persoon) om als aanstaande leraar
daadwerkelijk tot groei te komen.
Bij het professioneel handelen wordt gewerkt met leeruitkomsten. Die beschrijven wat je als student aan het eind van de stageperiode moet aantonen.
LUK 1
De student ontwerpt een op zichzelf staande leeractiviteit voor
leerlingen in het tweedegraads gebied, voert de activiteit uit en
reflecteert op het leerproces en leeropbrengsten, rekening houdend met de context, de doelen, de werkvormen en materialen.
LUK 2
De student draagt bij aan een veilig, ondersteunend en stimulerend leerklimaat voor zijn leerlingen.\
LUK 3
De student communiceert effectief door vanuit een professionele rol betrokkenheid te tonen en contact te
maken met leerlingen, collega’s en medestudenten.
LUK 4
De student reflecteert op het eigen pedagogisch, vakdidactisch
en vakinhoudelijk handelen als professional, stelt leerdoelen op
en werkt zo planmatig aan zijn eigen ontwikkeling. De student
onderzoekt vanuit een ontwikkelingsgerichte houding de vraag
”wil en kan ik leraar worden” en onderbouwt de opbrengsten.

Leerwegonafhankelijke toets

De student maakt een portfolio met daarin bewijslast om de vier
leeruitkomsten aan te tonen.
Op basis van het portfolio wordt een eindgesprek georganiseerd
tussen student, instituutsopleider (IO), werkplekbegeleider
(WPB) en/of schoolopleider (SO). De werkplekbegeleider/
schoolopleider heeft een adviserende rol bij de beoordeling. De
instituutsopleider is examinator en beoordeelt. De eindbeoordeling vindt plaats op grond van de lesbezoek (of video's), de tussenevaluatie, het stageportfolio en het eindgesprek.

Bronnen (literatuur, websites,
etc.)

Voor meer informatie over het werkplekleren en de stages kun
je hier terecht: https://connect.fontys.nl/instituten/flot/Stage/Paginas/Home.aspx
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Onderwijsaanbod
Op welke manier kan een student werken aan de leeruitkomsten?

Voor Professioneel Handelen is er geen apart onderwijsaanbod.
Op het stageportaal kunnen studenten informatie vinden over de
stage. De student wordt begeleid door de werkplekbegeleider
(en schoolopleider) op de school. Samen met de school wordt
gekeken welke activiteiten de student gaat ondernemen. De
leeruitkomsten en het ontwikkelplan dat de student zelf maakt
zijn hierin leidend. Bij studenten deeltijd die het FLEX programma volgen wordt bij de intake bepaalt welke stages voor
hen gelden. Dat wordt vastgelegd in de onderwijsovereenkomst.
Een deeltijdstudent mag altijd starten met een stage, ongeacht
welke periode. De stage dient wel aangemeld te worden in
SAS+, zodat een IO-er gekoppeld kan worden.

Opleidingsscholen

Veel studenten starten het werkplekleren op een opleidingsschool. Op opleidingsscholen vormen alle studenten samen een
leergroep, die onder leiding van een daartoe opgeleide opleider
in de school, samen leren en werken aan een voor hen en de
school kenmerkende en betekenisvolle leersituatie. Studenten
volgen een geheel geïntegreerd programma. De student wordt
opgenomen in het team en in de cultuur van het onderwijs op
die school. Er is veel ruimte voor co-creatie, ook samen leren
met zittende leraren.
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Informatie over de verzameling van leeruitkomsten
Naam eenheid van leeruitkomst
Engelse vertaling
Plaats blok in de opleiding
EC
Leeruitkomsten + toelichting

Vakdidactiek Engels 1 Leesvaardigheid en toetsing
Teaching Methods 1
BLOK 2: Propedeuse Vakdidactisch, Pedagogisch en Professioneel Bekwaam
5
De student ontwerpt en verantwoordt vanuit een communicative language teaching visie lesmaterialen op het gebied van
extensieve en intensieve leesvaardigheid voor het tweedegraads vakgebied rekening houdend met recente vakdidactische inzichten zoals beschreven in de kennisbasis.
De student analyseert een doeltaal taaltoets aan de hand van
de basisbegrippen van toetsing.
Toelichting: deze leeruitkomst is gebaseerd op domein 4, vakdidactiek (inclusief subdomeinen 4.1 t/m 4.4), en 5.1, ontwikkelingen in de MVT-didactiek, van de Landelijke Kennisbasis
Docent Engels Bachelor.
Zie rubric en checklist voor eisen met betrekking tot de leesvaardigheidsleerdoelen

Leerwegonafhankelijke toets

Dossier met beroepsproducten voor leesvaardigheid en verwerkingsopdrachten voor toetsing.

Bronnen (literatuur, websites, etc.)

S. Dönszelmann et al. (2020) Vreemdetalendidactiek: Vertrekpunten, vaardigheden, vakinhoud.
L. Boersma et al. (2020) Vreemdetalenonderwijs geven: Werkvormen door Duits, Engels en Frans.
Verdere materialen worden via de cursuswebsite verstrekt.

Onderwijsaanbod
Op welke manier kan een student
werken aan de leeruitkomsten?

In wekelijkse bijeenkomsten in periode 2 wordt gewerkt aan
het produceren van (delen van) beroepsproducten op het gebied van leesvaardigheid en toetsing.
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Informatie over de verzameling van leeruitkomsten
Naam eenheid van leeruitkomst
Engelse vertaling
Plaats blok in de opleiding
EC
Leeruitkomsten + toelichting

Vakdidactiek Engels 2 Kijk- en Luistervaardigheid en taakgericht
werken + KLS
Teaching Methods 2
BLOK 2: Propedeuse Vakdidactisch, Pedagogisch en Professioneel Bekwaam
5
De student ontwerpt en verantwoordt vanuit een communicative
language teaching visie lesmaterialen op het gebied van extensieve en intensieve luistervaardigheid voor het tweedegraads vakgebied rekening houdend met recente vakdidactische inzichten
zoals beschreven in de kennisbasis.
De student voert delen van luistervaardigheidslessen afgestemd
op de doelgroep in een passende lesvorm uit en evalueert die.
De student implementeert kennis over land en samenleving in een
beroepsproduct dat aansluit op de doelgroep en verantwoordt
hierin de keuzes aan de hand van betrouwbare en recente bronnen.
De student ontwerpt taakgerichte opdrachten passend binnen de
visie van communicatief taalleren.
Toelichting: deze leeruitkomst is gebaseerd op domein 4, vakdidactiek (inclusief subdomeinen 4.1 t/m 4.4), en 5.1, ontwikkelingen
in de MVT-didactiek, van de Landelijke Kennisbasis Docent Engels Bachelor.
Zie rubric en checklist voor eisen met betrekking tot de kijk- en
luistervaardigheidsleerdoelen.

Leerwegonafhankelijke toets

Dossier met beroepsproducten voor luistervaardigheid en KLS opdrachten en taakgericht werken.

Bronnen (literatuur, websites,
etc.)

S. Dönszelmann et al. (2020) Vreemdetalendidactiek: Vertrekpunten, vaardigheden, vakinhoud.
L. Boersma et al. (2020) Vreemdetalenonderwijs geven: Werkvormen door Duits, Engels en Frans.
Verdere materialen worden via de cursuswebsite verstrekt.

Onderwijsaanbod
Op welke manier kan een student
werken aan de leeruitkomsten?

In wekelijkse bijeenkomsten in periode 4 wordt gewerkt aan het
produceren van (delen van) beroepsproducten op het gebied van
luistervaardigheid en KLS en taakgericht werken. Zie studiewijzer.
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Informatie over de verzameling van leeruitkomsten
Naam eenheid van leeruitkomst

APV (Algemene professionele vorming) 1: De basis van het
lesgeven

Engelse vertaling

General Professional Training 1: The fundamentals of teaching

Blok

Pedagogisch bekwaam Propedeuse

EC

5

Leeruitkomsten + toelichting

LUK 1
De student ontwerpt een les rekening houdend met de context,
werkvormen, lesdoelen en (digitale) onderwijsleermiddelen en
hij onderbouwt deze les vanuit leertheorieën, visies op leren en
visies op intelligentie zoals beschreven in de generieke kennisbasis bachelor voor het tweedegraads gebied.
LUK 2
De student analyseert een zelf ontworpen en uitgevoerde les
vanuit theoretische concepten zoals beschreven in de generieke kennisbasis bachelor voor het tweedegraads gebied.
Daaropvolgend reflecteert hij op zijn professioneel handelen
waarbij hij de feedback van anderen op navolgbare en kritischreflectieve wijze betrekt.
LUK 3
De student beschrijft het Nederlandse onderwijsstelsel en verschillende onderwijsconcepten van vroeger en nu gerelateerd
aan maatschappelijke ontwikkelingen en zijn eigen onderwijsovertuigingen binnen het tweedegraads gebied.
Zie voor toelichting de opleidingssite.

Leerwegonafhankelijke toets

Dossier

Bronnen (literatuur, websites,
etc.)

Bronnen die bronnen die bij het aangeboden onderwijs gebruikt worden:
Competentiekaart. Tilburg: Fontys Hogescholen
Ettekoven, S. & Hooiveld, J. (2015). Leren en onderwijzen.
Noordhoff
Geerts, W. & Kralingen, R. Van, (2020). Handboek voor leraren. Bussum: Coutinho.
Gids voor ouders en verzorgers van het voortgezet onderwijs
(2015-2016). Geraadpleegd op 11 juli 2017 via www.rijksoverheid.nl
Slooter, M. (2018). De zes rollen van de leraar. Huizen: Uitgeverij Pica.

Onderwijsaanbod
Op welke manier kan een student werken aan de leeruitkomsten?

Zie voor de studiewijzer van APV1 De basis van het lesgeven
de opleidingssite.
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Informatie over de verzameling van leeruitkomsten
Naam eenheid van leeruitkomst

APV2: Ontwikkelingspsychologie

Engelse vertaling

GPT2: Developmental psychology

Blok

Pedagogisch Bekwaam Propedeuse

EC

5

Leeruitkomsten + toelichting

LUK 1
De student verklaart het handelen van leerlingen vanuit verschillende perspectieven te weten: diens overtuigingen, biologische factoren, verschillende ontwikkelingstheorieën en culturele aspecten zoals beschreven in de generieke kennisbasis bachelor van het tweedegraads gebied. Vanuit deze verklaring beargumenteert hij zijn eigen handelen of zijn voornemen tot een bepaalde wijze van handelen.

Leerwegonafhankelijke toets

Zie voor toelichting de opleidingssite.
Dossier

Bronnen (literatuur, websites,
etc.)

Bronnen die bronnen die bij het aangeboden onderwijs gebruikt worden:
Duckworth, A.L., & Seligman, M.E.P. (2005). Self-discipline
outdoes IQ in predictin academic performance of adolescents. Psychological Science, 16, 939-944.
Evers, M. (2014). Hoe voorbeeldig moet een leraar op zondag zijn? Verkregen op www.limburger.nl op 30-6-2015
Geerts., W. & Kralingen, R. Van (2020). Handboek voor leraren. Bussum, Nederland: Coutinho.
Güven, H. (2015), Zijn pubers met een Turkse en Marokkaanse achtergrond anders dan hun autochtone Nederlandse
leeftijdsgenoten? Verkregen op www.onderwijsweb.hu.nl op
13-07-2015
Korthagen, F. & Vasalos. Kwaliteit van binnenuit als sleutel
voor professionele ontwikkeling. Tijdschrift voor lerarenopleiders, 28, 1, 17-23.
Nelis, H. & Sark, van, Y. (2014). Puberbrein binnenstebuiten.
Utrecht/Antwerpen: Kosmos uitgevers.
Sanderse, W., Grinsven, V. & Valk, R. (2015). Leraar, rolmodel of moraalridder? Vantwaalftotachtien April 2015.
Sanderse, W. (2014). Leraren en hun voorbeeldfunctie in de
morele vorming van kinderen. Streven: cultureel-maatschappelijk maandblad 81(6), 565-571
.
Schuit, H., Vrieze, de, I. & Sleegers, P. (2011). Leerlingen
motiveren: een onderzoek naar de rol van leraren. Open Universiteit Heerlen, Ruud de Moor Centrum.
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Teitler, P. (2017). Lessen in orde. Bussum, Nederland:
Coutinho.
Van der Wal, J & De Wilde, J (2017). Identiteitsontwikkeling
en leerlingbegeleiding. Bussum: Coutinho. Hoofdstuk 2, 3 en
4.
Vansteenkiste, M., Sierens, E., Soenens, B. & Lens, W.
(2007). Willen, moeten en structuur in de klas: over het stimuleren van een optimaal leerproces. Katholieke universiteit
Leuven.
Witzel, B.S., Mercer, C.D. (2003). Using Rewards to Teach
Students with Disabilities; Implications for Motivation. Remedial and Special Education, 24, 2, 88-96.
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Informatie over de verzameling van leeruitkomsten
Naam eenheid van leeruitkomst
Engelse vertaling
Plaats blok in de opleiding
EC
Leeruitkomsten + toelichting

Jeugdliteratuur
Young Adult Literature
BLOK 3: Hoofdfase Vakinhoudelijk Bekwaam
5
De student kan de recente inzichten aangaande didactiek van
jeugdliteratuur vertalen naar effectieve, concrete beroepsproducten op het niveau van het tweedegraadsgebied.
Toelichting: deze leeruitkomst is gebaseerd op domeinen 3.3,
Kennis van (jeugd) literatuur en cultuur, waar deze op kinderen en tieners gerichte literatuur uit de Engelstalige wereld
betreft, en 4.2, Vakdidactiek: Ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van onderwijs van de Landelijke Kennisbasis Docent Engels Bachelor.

Leerwegonafhankelijke toets

Een dossier bestaand uit twee componenten: werkbladen en
verwerkingsopdrachten voor het tweedegraadsgebied, volgens de rubric.

Bronnen (literatuur, websites, etc.)

Werken omtrent jeugdromans en jeugdstripverhalen, zoals:
Joan F Kaywell (ed.) Adolescent Literature as a complement
to the Classics Volumes 1 and 2. Sarah K. Herz and Donald
R. Gallo From Hinton to Hamlet, Building Bridges between
Young Adult Literature and the Classics
Michelle Ann Abate & Gwen Athene Tarbox (ed.) Graphic
Novels for Children and Young Adults
Alle bovenstaande Boeken zijn aanbevolen, maar geen verplichte literatuur.

Onderwijsaanbod
Op welke manier kan een student
werken aan de leeruitkomsten?

In wekelijkse bijeenkomsten in periode 1 en 2 worden literatuur-didactische instrumenten en principes besproken, en toegepast op verwerkingsopdrachten voor jeugdliteratuur voor onderbouw AVO en het hele VMBO.
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Informatie over de verzameling van leeruitkomsten
Naam eenheid van leeruitkomst
Engelse vertaling
Plaats blok in de opleiding
EC
Leeruitkomsten + toelichting

Kennis van Land en Volk: Verenigde Staten
SCC: USA
BLOK 3: Hoofdfase Vakinhoudelijk Bekwaam
5 EC
De student beschikt over ruime kennis van de belangrijkste
culturele, economische, geografische, politieke, educatieve en
juridische instituties van de Verenigde Staten, en kan hun ontwikkeling, werking, en eigenheid duiden binnen historische, religieuze en sociale kaders.
Toelichting: deze leeruitkomst is gebaseerd op domeinen: 3.1,
Kennis van Land en Samenleving, en 3.2, Kennis van Geschiedenis en Geografie, van de Landelijke Kennisbasis Docent Engels Bachelor waar deze de Verenigde Staten betreffen.

Leerwegonafhankelijke toets

Deze toets (periode 2) bestaat uit een deel topografie, een
deel Multiple Choice vragen en een deel Open Vragen waarbij
studenten binnen gecategoriseerde groepen vragen kiezen
welke ze willen beantwoorden.

Bronnen (literatuur, websites, etc.)

Reader, Powerpoints, hyperlinks, videofragmenten, Lessen via
Flipping the Classroom, huiswerk-opdrachten, didactische opdrachten om formatieve feedback te krijgen. Allen beschikbaar
via Portal/digitale leeromgeving (voor aanvang cursus).

Onderwijsaanbod
Op welke manier kan een student
werken aan de leeruitkomsten?

In wekelijkse bijeenkomsten in periode 1 en 2 worden de eerder genoemde thema’s besproken. Hierbij wordt de Reader,
video’s, Powerpoints en aanvullend lesmateriaal zoals te vinden op de portal als basis genomen.
Omdat de cursus ‘Blended’ van aard is kan student ook zelfstandig aan leeruitkomsten werken.
Daarnaast staan er op de Portal/ digitale leeromgeving meerdere didactische opdrachten per onderwerp en vragen inclusief antwoordmodellen die de student kan doen te controleren
of hij/zij de stof beheerst; dit laatste in het kader van formatieve feedback.
Op de portal staat tevens een proeftoets.
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Informatie over de verzameling van leeruitkomsten
Naam eenheid van leeruitkomst
Engelse vertaling
Plaats blok in de opleiding
EC
Leeruitkomsten + toelichting

Literatuur 2
Literature 2
BLOK 3: Hoofdfase Vakinhoudelijk Bekwaam
5
De student kan, met een substantiële mate van zelfstandigheid, de belangrijkste literatuuranalytische instrumenten toepassen op poëzie en proza uit de Amerikaanse samenleving,
rekening houdend met talige en culture aspecten waar relevant voor de duiding van de tekst.
De student is in staat de analytische vaardigheden te vertalen
in opdrachten voor leerlingen in het tweedegraadsgebied.
Toelichting: deze leeruitkomst is gebaseerd op domeinen 3.3,
Kennis van (jeugd) literatuur en cultuur waar deze op volwassenen gerichte literatuur uit de VS betreft, en 4.2, Vakdidactiek: Ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van onderwijs van
de Landelijke Kennisbasis Docent Engels Bachelor.
Ook sluit deze leeruitkomst aan bij de Kennisbasis ICT onderdeel 1, 2, 3 en 4.

Leerwegonafhankelijke toets

Dossier bestaand uit verwerkingsopdrachten waar op zinvolle
wijze gebruik wordt gemaakt van technische middelen.

Bronnen (literatuur, websites, etc.)

Zie portal voor titels en andere materialen, die jaarlijks kunnen
wijzigen.
Priestdaddy – Patricia Lockwood (Penguin).
Maus (Complete: Part I My Father Bleeds History & Part II And
Here My Troubles began) – Art Spiegelman (graphic novel)
(Penguin; also possible: Pantheon).
Asymmetry, Lisa Halliday (Granta Books).
August: Osage County, Tracy Letts (Theatre Communications
Group, Inc., US).
Short story (on-line – more information in planner).
Poetry (on-line studyguide).
Novel-of-choice (zelf kiezen uit on-line booklist).
Let op
Wij raden nadrukkelijk aan minstens een maand tevoren te beginnen met het lezen van de romans.

Onderwijsaanbod
Op welke manier kan een student
werken aan de leeruitkomsten?

In wekelijkse bijeenkomsten in periode 3 en 4 worden literatuuranalytische instrumenten en principes besproken, en toegepast op Amerikaanse gedichten en prozateksten.
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Informatie over de verzameling van leeruitkomsten
Naam eenheid van leeruitkomst
Engelse vertaling
Plaats blok in de opleiding
EC
Leeruitkomsten + toelichting

Taalkunde 2
Linguistics 2
BLOK 3: Hoofdfase Vakinhoudelijk Bekwaam
5
De student:
kan simple, compound en complex sentences redekundig en
taalkundig ontleden.
beheerst de grammaticaregels met betrekking tot perfect en
future tenses, voorwaardelijke bijzinnen, lijdende vorm, hulpwerkwoorden, onbepaalde wijs, tegenwoordig deelwoord, inversie, indirecte reden, hangende bepalingen, cleft sentences
en de subjunctief, en kan de toepassing ervan onderbouwen
vanuit de theorie.
ontwikkelt een deductieve instructievideo en een inductieve
grammaticales over één van bovengenoemde onderwerpen in
het tweedegraads gebied, voert de les uit, en reflecteert op het
ontwerp, de uitvoering en de feedback van medestudenten.
Toelichting: deze leeruitkomsten zijn gebaseerd op domeinen
2.1, Algemene Taalwetenschap, 2.2, Grammatica en 2.3, Lexicale Kennis en Orthografische Kennis, en 4.2, Ontwikkelen,
uitvoeren en evalueren van onderwijs, van de Landelijke Kennisbasis Docent Engels Bachelor.
Ook sluit deze leeruitkomst aan bij de Kennisbasis ICT onderdeel 1, 2, 3 en 4.

Leerwegonafhankelijke toets

Formatieve diagnostische toetsen.
Formatieve miniles van 15 minuten en instructievideo van 10
minuten: voldoende beoordeling middels de rubric is voorwaardelijk voor het afronden van de module.
Summatieve open-boek kennistoets in periode 4: zinsanalyse,
invuloefeningen grammatica en foutenanalyse. De student
mag hierbij Swan’s Practical English Usage.

Bronnen (literatuur, websites, etc.)

Bouckaert & Ederveen (2014), Contrastieve Grammatica Engels, Leuven: ACCO.
Ederveen, Bouckaert & Van Oostende (2021), A Study of Syntax, Leuven: ACCO.
Swan (2016), Practical English Usage, Oxford: Oxford University Press.
Swan & Walter (2011), Oxford English Grammar Course: Intermediate, Oxford: Oxford University Press.
Instructievideo’s via de digitale leeromgeving.
Diagnostische toetsen via de digitale leeromgeving.
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Onderwijsaanbod
Op welke manier kan een student
werken aan de leeruitkomsten?

Drie lesuren in de week gedurende perioden 3 en 4; één lesuur coaching gedurende perioden 1 en 2 (zie rooster).
Materialen worden beschikbaar gesteld in de digitale leeromgeving. De student kan in zelfstudie de genoemde bronnen
bestuderen en de (mini)les en de instructievideo zelfstandig
uitvoeren en opnemen. Daarnaast kan de student zijn/haar
voortgang monitoren middels digitale diagnostische toetsen.
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Informatie over de verzameling van leeruitkomsten
Naam eenheid van leeruitkomst
Engelse vertaling
Plaats blok in de opleiding
EC
Leeruitkomsten + toelichting

Vaardigheden CPE
Skills CPE
BLOK 3: Hoofdfase Vakinhoudelijk Bekwaam
10
De student toont aan, door middel van een extern gevalideerde toets, dat hij lees-, luister- en spreekvaardigheid beheerst op ‘grade B’ of hoger en schrijfvaardigheid op ‘grade C’
of hoger van het C2 niveau zoals beschreven in het Europees
Referentiekader en de kennisbasis Engels.
De student heeft een consistente uitspraak waarin interferentie
grotendeels is verdwenen en maakt gebruik van een gevarieerde intonatie.
Toelichting: deze leeruitkomst is gebaseerd op domein 1 (subdomeinen 1.1 t/m 1.4) en subdomein 2.3 en 2.4 van de Landelijke Kennisbasis Docent Engels Bachelor.

Leerwegonafhankelijke toets

CPE toetsen Luistervaardigheid, leesvaardigheid spreekvaardigheid, en schrijfvaardigheid toetsen worden op FLOT afgenomen in week 0 voor de start van periode 1, in periode 2 en
in periode 4. Studenten bepalen zelf wanneer ze zich inschrijven voor welke deeltoets. Deze toetsen gelden niet voor de
landelijke kennistoets.
De externe CPE toets afgenomen in Eindhoven in het kader
van de LKT mag worden ingezet voor het verzilveren van de
studiepunten indien voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
Luistervaardigheid, leesvaardigheid/English in use moeten minimaal met 213 punten of een “B grade” zijn gehaald.
Schrijfvaardigheid moet met minimaal 200 punten gehaald zijn
of een “C grade”.
De student dient altijd het FLOT mondeling te doen.

Bronnen (literatuur, websites, etc.)

http://www.flo-joe.com
Cambridge C2 Assessment scales: http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/cambridge-english-scale/
Duckworth, Gude & Rogers, Cambridge English: Proficiency
Masterclass, Student’s Book, (Oxford University Press)
ISBN: 9780194502863

Onderwijsaanbod
Op welke manier kan een student
werken aan de leeruitkomsten?

De student kan deelnemen aan vaardigheidslessen in periode
1-4. Ook kan hij zelfstandig met flo joe werken en opdrachten
in de digitale leeromgeving maken. Daarnaast zijn er Cambridge boeken die voorbereiden op het examen.
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Informatie over de verzameling van leeruitkomsten
Naam eenheid van leeruitkomst
Engelse vertaling
Plaats blok in de opleiding
EC
Leeruitkomsten
Professioneel Handelen
Hoofdfase 1

Professioneel Handelen Hoofdfase 1
Professional Skills
Professioneel bekwaam Hoofdfase 1
DT: Deeltijdstudenten doorlopen dit traject flexibel
10 EC
In het tweede jaar van de lerarenopleiding ga je je sterker richten op het geven van onderwijs en het hanteren van goed
groeps- en klasse management. Je leert hierbij in een reële arbeidssituatie de problemen, uitdagingen en successen uit de
(toekomstige) beroepspraktijk. De student verbindt op de werkplek drie elementen (theorie, praktijk en persoon) om als aanstaande leraar daadwerkelijk tot groei te komen.
De student gaat aan de slag met vier leeruitkomsten:
LUK 1
De student ontwerpt leeractiviteiten voor leerlingen in het
tweedegraads gebied, voert deze uit en reflecteert op het leerproces en leeropbrengsten, gebruikmakend van enkele werkvormen en volgens een gestructureerde opbouw van de lesstof.
LUK 2
De student creëert een veilig, ondersteunend en stimulerend
leerklimaat voor zijn leerlingen en levert hiermee een bijdrage
aan de sociaal-emotionele en morele ontwikkeling van zijn leerlingen.
LUK 3
De student handelt en communiceert respectvol vanuit zijn professionele rol naar leerlingen, collega’s en medestudenten, vanuit zijn eigen kennis en opvattingen over onderwijs en respecteert hierbij de opvattingen van anderen.
LUK 4
De student geeft richting en vorm aan de ontwikkeling van zijn
onderwijspedagogisch, vakdidactisch en vakinhoudelijk handelen als professional op een planmatige manier op basis van een
leerwerkplan en reflecteert hierbij op het eigen handelen onderbouwd vanuit zelfreflectie en feedback van anderen.

Leerwegonafhankelijke toets

De student maakt een portfolio met daarin bewijslast om de
leeruitkomsten aan te tonen.
Op basis van het portfolio wordt een eindgesprek georganiseerd
tussen student, instituutsopleider (IO), werkplekbegeleider
(WPB) en/of schoolopleider (SO). De werkplekbegeleider/schoolopleider heeft een adviserende rol bij de beoordeling.
De instituutsopleider is examinator en beoordeelt. De eindbeoordeling vindt plaats op grond van de lesbezoeken (of video's),
de tussenevaluatie, het stageportfolio en het eindgesprek.

Bronnen (literatuur, websites,
etc.)

Voor meer informatie over het werkplekleren en de stages kun
je hier terecht: https://connect.fontys.nl/instituten/flot/Stage/Paginas/Home.aspx
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Onderwijsaanbod
Op welke manier kan een
student werken aan de leeruitkomsten?

De student wordt begeleid door de werkplekbegeleider (en
schoolopleider) op de school. Samen met de school wordt gekeken welke activiteiten de student gaat ondernemen. De leeruitkomsten en het ontwikkelplan dat de student zelf maakt zijn
hierin leidend. Bij studenten deeltijd die het FLEX programma
volgen wordt bij de intake bepaalt welke stages voor hen gelden. Dat wordt vastgelegd in de onderwijsovereenkomst. Een
deeltijdstudent mag altijd starten met een stage, ongeacht welke
periode. De stage dient wel aangemeld te worden in SAS+, zodat een IO-er gekoppeld kan worden.

Opleidingsscholen

Veel studenten starten het werkplekleren op een opleidingsschool. Op opleidingsscholen vormen alle studenten samen een
leergroep, die onder leiding van een daartoe opgeleide opleider
in de school, samen leren en werken aan een voor hen en de
school kenmerkende en betekenisvolle leersituatie. Studenten
volgen een geheel geïntegreerd programma. De student wordt
opgenomen in het team en in de cultuur van het onderwijs op
die school. Er is veel ruimte voor co-creatie, ook samen leren
met zittende leraren.
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Informatie over de verzameling van leeruitkomsten
Naam eenheid van leeruitkomst
Engelse vertaling
Plaats blok in de opleiding
EC
Leeruitkomsten + toelichting

Vakdidactiek Engels 3 GESPREKSVAARDIGHEID en vocabulaireverwerving en ICT
Teaching Methods 3
BLOK 4: Hoofdfase Vakdidactisch, Pedagogisch en Professioneel Bekwaam
5
De student ontwerpt en verantwoordt vanuit een CLT visie lesmaterialen op het gebied van gespreksvaardigheid voor het
tweedegraads vakgebied rekening houdend met recente vakdidactische inzichten zoals beschreven in de kennisbasis.
De student voert delen van gespreksvaardigheidslessen afgestemd op de doelgroep in een passende lesvorm uit en evalueert die.
De student ontwerpt taakgerichte vocabulaireverwerving opdrachten.
Toelichting: deze leeruitkomst is gebaseerd op domein 4, vakdidactiek (inclusief subdomeinen 4.1 t/m 4.4), en 5.1, ontwikkelingen in de MVT-didactiek, van de Landelijke Kennisbasis
Docent Engels Bachelor.
Ook sluit deze leeruitkomst aan bij de Kennisbasis ICT onderdeel 1, 2, 3 en 4.
Zie rubric en checklist voor eisen met betrekking tot de gespreksvaardigheidsleerdoelen.

Leerwegonafhankelijke toets

Dossier met beroepsproducten voor gespreksvaardigheid.

Bronnen (literatuur, websites, etc.)

Zie website voor materialen
F.Staatsen et al. Moderne Vreemde Talen in de Onderbouw
P. Ur A Course in English Language Teaching

Onderwijsaanbod
Op welke manier kan een student
werken aan de leeruitkomsten?

In wekelijkse bijeenkomsten in periode 1 wordt gewerkt aan
het produceren van (delen van) beroepsproducten op het gebied van gespreksvaardigheid en vocabulaireverwerving. Zie
studiewijzer.
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Informatie over de verzameling van leeruitkomsten
Naam eenheid van leeruitkomst
Engelse vertaling
Plaats blok in de opleiding
EC
Leeruitkomsten + toelichting

Vakdidactiek Engels 4 SCHRIJFVAARDIGHEID en grammaticaverwerving
Teaching Methods 4
BLOK 4: Hoofdfase Vakdidactisch, Pedagogisch en Professioneel Bekwaam
5
De student ontwerpt en verantwoordt vanuit een communicative
language teaching visie lesmaterialen op het gebied van schrijfvaardigheid voor het tweedegraads vakgebied rekening houdend
met recente vakdidactische inzichten zoals beschreven in de
kennisbasis.
De student voert delen van schrijfvaardigheidslessen afgestemd
op de doelgroep in een passende lesvorm uit en evalueert die.
De student ontwerpt taakgerichte grammaticaverwerving opdrachten.
Toelichting: deze leeruitkomst is gebaseerd op domein 4, vakdidactiek (inclusief subdomeinen 4.1 t/m 4.4), en 5.1, ontwikkelingen in de MVT-didactiek, van de Landelijke Kennisbasis Docent
Engels Bachelor.
Zie rubric en checklist voor eisen met betrekking tot de schrijfvaardigheidsleerdoelen

Leerwegonafhankelijke toets

Dossier met beroepsproducten voor schrijfvaardigheid en grammaticaverwerving.

Bronnen (literatuur, websites, etc.)

Zie website voor materialen
F.Staatsen et al. Moderne Vreemde Talen in de Onderbouw
P. Ur A Course in English Language Teaching

Onderwijsaanbod
Op welke manier kan een student
werken aan de leeruitkomsten?

In wekelijkse bijeenkomsten in periode 3 wordt gewerkt aan het
produceren van (delen van) beroepsproducten op het gebied van
schrijfvaardigheid en grammaticaverwerving. Zie studiewijzer.
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Informatie over de verzameling van leeruitkomsten
Naam eenheid van leeruitkomst

APV3: Klassenmanagement

Engelse vertaling

GPT3: Classroom management

Blok

Pedagogisch Bekwaam Hoofdfase 1

EC

5

Leeruitkomsten+ toelichting

LUK 1
De student beargumenteert hoe hij een klassenklimaat kan
creëren waarin leerlingen zich veilig kunnen ontwikkelen tot sociale, competente en zelfstandige mensen en/of beroepsbeoefenaars aan de hand van de kernconcepten zoals beschreven
in de generieke kennisbasis bachelor in het tweedegraads gebied.
LUK 2
De student analyseert praktijkvoorbeelden inzake klassenmanagement met de daarbij behorende leerkrachtinterventies op
basis van de kernconcepten zoals beschreven in de generieke
kennisbasis bachelor van het tweedegraads gebied.
LUK 3
De student observeert en analyseert groepsprocessen in de
klas en onderbouwt hoe deze processen positief beïnvloed
kunnen worden vanuit groepsdynamische processen zoals beschreven in de generieke kennisbasis bachelor van het tweedegraads gebied.

Leerwegonafhankelijke toets
Bronnen (literatuur, websites,
etc.)

Zie voor toelichting de opleidingssite.
Dossier
Bronnen die bronnen die bij het aangeboden onderwijs gebruikt worden:
Geerts, W. & Kralingen, R. van. (2020). Handboek voor Leraren. Bussum: Coutinho.
Slooter, M. (2018). De zes rollen van de leraar. Huizen: Uitgeverij Pica.
Teitler, P. (2017). Lessen in orde. Bussum: Coutinho.
Marzano, R. (2014) Wat werkt: Pedagogisch handelen & klassenmanagement. Uitgeverij Bazalt

Onderwijsaanbod
Op welke manier kan een student werken aan de leeruitkomsten?

Zie voor de studiewijzer van APV3 Klassenmanagement de
opleidingssite.
Het hebben van een werkplek of een (school)context
waarin je opdrachten uit kunt voeren is noodzakelijk voor
het afronden van deze module.
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Informatie over de verzameling van leeruitkomsten
Naam eenheid van leeruitkomst

APV4: In gesprek over sociale veiligheid

Engelse vertaling

GPT4: Discussion about social safety

Blok

Pedagogisch Bekwaam Hoofdfase 1

EC

5

Leeruitkomsten+ toelichting

LUK 1
De student analyseert de kwaliteit van zelf uitgevoerde een-opeen gesprekken op basis van soorten en functies van gesprekken, principes van effectieve communicatie, gespreksomstandigheden, basisgespreksvaardigheden en non-verbale en verbale- communicatie zoals beschreven in de generieke kennisbasis bachelor van het tweedegraads gebied. Naar aanleiding
van deze analyse reflecteert de student op zijn eigen handelen
waarin hij feedback van anderen inzet met als doel sturing te
geven aan zijn professionele en persoonlijke ontwikkeling.
LUK 2
De student verwoordt enkele belangrijke uitgangspunten voor
zijn handelen als docent vanuit het oogpunt van sociale veiligheid, hij onderbouwt dit vanuit opgedane praktijkervaringen en
vanuit theoretische kernconcepten zoals beschreven in de generieke kennisbasis bachelor van het tweedegraads gebied.
Op basis daarvan schetst hij zijn voornemen tot professionele
handelen naar leerlingen, ouders en andere professionals binnen het tweedegraads gebied.
LUK 3
De student analyseert morele aspecten en dilemma’s in zijn
beroep en verantwoordt keuzes vanuit de pedagogische opdracht van de school en vanuit zijn persoonlijke onderwijsvisie
waarbij hij verwijst naar theoretische inzichten en/of – concepten uit de generieke kennisbasis bachelor binnen het tweedegraads gebied.

Leerwegonafhankelijke toets
Bronnen (literatuur, websites,
etc.)

Zie voor toelichting de opleidingssite.
Dossier
Bronnen die bronnen die bij het aangeboden onderwijs gebruikt worden:
Brand, van den, A. (2010). Gesprekscommunicatie. Bussum:
Coutinho.
Delfos, M. (2014). Ik heb ook wat te vertellen! Amsterdam:
SWP.
Geerts, W. & Kralingen, R. van (2020). Handboek voor leraren.
Bussum: Coutinho*.
Gramsbergen-Hoogland, Y. & Molen, van der, H. (2013). Gesprekken in organisaties. Houten: Noordhoff.
Janssen, D., Loo, van der, M., Hurk, van den, J. & Jansen, F.
(2012). Zakelijke communicatie. Houten: Noordhoff.
Konig, A. (2001). In gesprek met de leerling. Houten: Educatieve
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Teitler, P. (2017). Lessen in orde. Bussum: Coutinho *. Hoofdstuk 13, paragraaf 13.2.2 (blz. 257 t/m 260)
Van der Wal, J & De Wilde, J (2017). Identiteitsontwikkeling en
leerlingbegeleiding. Bussum: Coutinho*.
Vonk, R. (2013). Sociale psychologie. Houten: Noordhoff

Onderwijsaanbod
Op welke manier kan een student werken aan de leeruitkomsten?

Wijsman, E. (2013). Psychologie en sociologie. Houten: Noordhoff.
Zie voor de studiewijzer van APV4 In gesprek over sociale veiligheid de opleidingssite.
Het hebben van een werkplek of een (school)context
waarin je opdrachten uit kunt voeren wordt aanbevolen
voor het afronden van deze module.
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Informatie over de verzameling van leeruitkomsten
Naam eenheid van leeruitkomst
Engelse vertaling
Plaats blok in de opleiding
EC
Leeruitkomsten + toelichting

Academische vaardigheden
Academic skills
BLOK 5: Hoofdfase Vakinhoudelijk Bekwaam
5
De student:
kan een kleinschalig onderzoek verrichten op taalkundig, letterkundig of didactisch gebied, en voor het gekozen gebied relevante wetenschappelijke bronnen identificeren en inzetten
voor de beantwoording van de eigen onderzoeksvraag/-vragen.
kan volgens internationale standaarden (APA) schriftelijk verslagleggen van het zelfstandig verrichte onderzoek.
Toelichting: deze leeruitkomsten zijn gebaseerd op domeinen
1.4, schrijfvaardigheid, en 5.2, voorbereiden en uitvoeren vakdidactisch onderzoek, inclusief correcte verslaglegging, van de
Landelijke Kennisbasis Docent Engels Bachelor.

Leerwegonafhankelijke toets

Engelstalig essay (betoog) van 1500-2000 woorden over één
van de negen beschreven onderwerpen

Bronnen (literatuur, websites, etc.)

Op de portal worden de onderwerpen, achtergrondartikelen,
formats, oefeningen en de rubric beschikbaar gesteld.
Wetenschappelijke bronnen zijn toegankelijk via de online
Fontys catalogus.
Cottrell, Critical Thinking Skills (Palgrave Macmillan), ISBN
9780230285293.

Onderwijsaanbod
Op welke manier kan een student
werken aan de leeruitkomsten?

Twee lesuur in de week gedurende periode 3 (zie rooster).
Materialen, waaronder de rubric, worden beschikbaar gesteld
op de portal. De student kan in zelfstudie de genoemde bronnen bestuderen en zijn/haar essay schrijven. De student dient
zich zelf te vergewissen van de deadlines.
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Informatie over de verzameling van leeruitkomsten
Naam eenheid van leeruitkomst
Engelse vertaling
Plaats blok in de opleiding
EC
Leeruitkomsten + toelichting

Kennis van Land en Volk: Imperium
SCC Empire
BLOK 5: Hoofdfase Vakinhoudelijk Bekwaam
5
De student beschikt over ruime kennis van de belangrijkste
culturele, economische, geografische, politieke, educatieve en
juridische instituties van een aantal grote landen uit het voormalige Britse Rijk (Australië, Canada, India, Zuid-Afrika) en
kan hun ontwikkeling, werking, en eigenheid duiden binnen
historische, religieuze en sociale kaders.
Toelichting: deze leeruitkomst is gebaseerd op onderdeel 3.1,
Kennis van Land en Samenleving, en 3.2, Kennis van Geschiedenis en Geografie, van de Landelijke Kennisbasis Docent Engels Bachelor, waar deze de eerder genoemde landen
betreffen.

Leerwegonafhankelijke toets

Deze toets (periode 4) bestaat uit een deel Multiple Choice
vragen en een deel Open Vragen waarbij studenten binnen
gecategoriseerde groepen vragen kiezen welke ze willen beantwoorden.

Bronnen (literatuur, websites, etc.)

Reader, Powerpoints, hyperlinks, videofragmenten, Lessen via
Flipping the Classroom, huiswerk-opdrachten, didactische opdrachten om formatieve feedback te krijgen. Allen beschikbaar
via Portal/ digitale leeromgeving (voor aanvang cursus).

Onderwijsaanbod
Op welke manier kan een student
werken aan de leeruitkomsten?

In wekelijkse bijeenkomsten in periode 3 en 4 worden de eerder genoemde thema’s besproken. Hierbij wordt de Reader,
video’s, Powerpoints en aanvullend lesmateriaal zoals te vinden op de portal als basis genomen.
Omdat de cursus ‘Blended’ van aard is kan student ook zelfstandig aan leeruitkomsten werken.
Daarnaast staan er op de Portal/ in de digitale leeromgeving
meerdere didactische opdrachten per onderwerp en vragen inclusief antwoordmodellen die de student kan doen te controleren of hij/zij de stof beheerst; dit laatste in het kader van formatieve feedback.
Op de portal staat tevens een proeftoets.

Studiegids 2021-2022 Lerarenopleiding Engels – Bachelor – Flexibele Deeltijd

31

Informatie over de verzameling van leeruitkomsten
Naam eenheid van leeruitkomst
Engelse vertaling
Plaats blok in de opleiding
EC
Leeruitkomsten + toelichting

Literatuur 3
Literature 3
BLOK 5: Hoofdfase Vakinhoudelijk Bekwaam
5
De student kan de recente inzichten aangaande literatuurdidactiek vertalen naar effectieve, concrete beroepsproducten
op het niveau van het tweedegraadsgebied, passend bij het
overkoepelende thema (‘diversity in literature’).
De student kan, met een grote mate van zelfstandigheid, de
belangrijkste literatuur- analytische instrumenten toepassen op
Engelstalige poëzie en Engelstalig proza, rekening houdend
met talige en culture aspecten waar relevant voor de duiding
van de tekst.
Toelichting: deze leeruitkomst is gebaseerd op onderdelen
3.3, Kennis van (jeugd) literatuur en cultuur, en 4.2, Vakdidactiek: Ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van onderwijs van
de Landelijke Kennisbasis Docent Engels Bachelor.

Leerwegonafhankelijke toets

Dossier bestaand uit een lessenserie over gelezen materialen
voor het middelbare scholenveld. Deze lessenserie bestaat uit
een Student-guide en een aparte Teacher-guide.

Bronnen (literatuur, websites, etc.)

Zie portal/digitale leeromgeving voor materialen, course requirements en voorbeelden en formats.

Onderwijsaanbod
Op welke manier kan een student
werken aan de leeruitkomsten?

In wekelijkse bijeenkomsten in periode 3 en 4 worden literatuur-analytische en literatuur-didactische instrumenten en principes besproken toegepast op gedichten en prozateksten. Ook
worden Best Practices op het gebeid van literatuurdidactiek
geanalyseerd en toegelicht.
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Informatie over de verzameling van leeruitkomsten
Naam eenheid van leeruitkomst
Engelse vertaling
Plaats blok in de opleiding
EC
Leeruitkomsten + toelichting

Professionele vorming
Continuing Professional Development (CPD)
BLOK 5: Hoofdfase Vakinhoudelijk Bekwaam
5
Keuzemogelijkheid 1:
De student ontwikkelt, beoordeelt en evalueert twee leerwerktaken voor de productieve vaardigheden in het MBO of het
VMBO. In deze op de specifieke beroepscontext gerichte leerwerktaken staan Communicative en Task-Based Language
Teaching, formatieve feedback en differentiatie centraal.
Keuzemogelijkheid 2:
De student is in staat zelfstandig aanvullende activiteiten binnen de opleiding en/of in het werkveld te kiezen die bijdragen
aan zijn ontwikkeling als docent op culturele en/of sociale vorming, vakverdieping, of meesterschap en is in staat te beschrijven hoe deze activiteiten hebben bijgedragen aan zijn
ontwikkeling als docent.

Leerwegonafhankelijke toets

Toelichting: deze leeruitkomst is gebaseerd op subdomeinen
4.1 en 4.2, Vakdidactiek: Ontwikkelen, uitvoeren en evalueren
van onderwijs van de Landelijke Kennisbasis Docent Engels
Bachelor.
Dossier met twee uitgewerkte leerwerktaken.
Of:

Bronnen (literatuur, websites, etc.)

Onderwijsaanbod
Op welke manier kan een student
werken aan de leeruitkomsten?

Aanvraag om een activiteit in te zetten voor de vrije ruimte en
een verslag waarin de student zijn ontwikkeling beschrijft.
Literatuur, bruikbare documenten, voorbeelden van activiteiten
en een aanvraagformulier voor de vrije ruimte zijn beschikbaar
op de portal/Canvas.
De opleiding biedt de mogelijkheid om een module ‘Taakgestuurd onderwijs in het MBO’ te volgen die bestaat uit drie
(online) introductiebijeenkomsten, waarna de student zelfstandig (eventueel in duo’s) werkt aan de twee leerwerktaken en
de uitvoering en beoordeling daarvan. Gedurende de module
kan de student gebruik maken van formatieve feedback op afstand.
Of:
De student kan zelfstandig activiteiten ontplooien en hier een
aanvraag en een verslag over schrijven waarin hij op deze activiteiten reflecteert en beschrijft hoe deze bijdragen aan zijn
vorming als docent. Activiteiten kunnen uitgevoerd worden binnen een vakdidactisch netwerk en worden begeleid gedurende
intervisiemomenten. De student mag tot 5 activiteiten inzetten
voor 5 ECTS vrije ruimte. Het totaal aantal uren van de activiteiten bedraagt 140.
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Informatie over de verzameling van leeruitkomsten
Naam eenheid van leeruitkomst
Engelse vertaling
Plaats blok in de opleiding
EC
Leeruitkomsten + toelichting

Taalkunde 3
Linguistics 3
BLOK 5: Hoofdfase Vakinhoudelijk Bekwaam
5
De student:
beschikt over kennis en inzicht aangaande de volgende velden uit de algemene en toegepaste taalwetenschap, en kan
deze gebruiken om verschijnselen in het Engels te benoemen
en te beschrijven: oorsprong van de menselijke taal, ontwikkeling van het schrift, woordformatie, morfologie, grammatica,
syntaxis, semantiek, pragmatiek, discourse analysis, taal en
het brein, eerste- en tweedetaalverwerving, taal en cultuur;
kan taalverwervingstheorieën en resultaten van taalverwervingsonderzoek beoordelen op hun relevantie voor de taalverwervingsdidaktiek;
herkent kenmerken van enkele sociologische, historische en
geografische varianten van de Engelse taal en kan deze benoemen;
kan de historische ontwikkelingen van het Old English, Middle
English tot aan het Modern English benoemen en kennis en
inzicht gebruiken om taalveranderingsprocessen te verklaren.
Toelichting: deze leeruitkomst is gebaseerd op subdomein 2.1,
algemene en toegepaste taalwetenschap, van de Landelijke
Kennisbasis Docent Engels Bachelor.

Leerwegonafhankelijke toets

Schriftelijke toets in periode 2.

Bronnen (literatuur, websites, etc.)

Yule, The Study of Language, (2020) Seventh Edition
(Cambridge), ISBN 9781108730709.
McCrum et al., The Story of English (Faber and Faber), ISBN
9780571275083. (1986, all editions are fine).

Onderwijsaanbod
Op welke manier kan een student
werken aan de leeruitkomsten?

De student kan deelnemen aan colleges in periode 1 en 2.
Ook kan hij zelfstandig het studiemateriaal op de portal bestuderen.
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Informatie over de verzameling van leeruitkomsten
Naam eenheid van leeruitkomst
Engelse vertaling
Plaats blok in de opleiding
EC
Leeruitkomsten + toelichting

Vertalen Nederlands-Engels
Translating Dutch-English
BLOK 5: Hoofdfase Vakinhoudelijk Bekwaam
5
De student kan in een formeel of semi-formeel register geschreven, Nederlandstalige teksten over cultureel en/of maatschappelijk relevante onderwerpen vertalen in idiomatisch, grammaticaal
en stilistisch adequaat Engels.
Toelichting: deze leeruitkomst is gebaseerd op subdomeinen
1.2, leesvaardigheid, en 1.4, schrijfvaardigheid, en 2.2, grammatica, van de Landelijke Kennisbasis Docent Engels Bachelor.

Leerwegonafhankelijke toets

Schriftelijk tentamen in periode 2 in de vorm van een of meerdere Nederlandstalige teksten, te vertalen in het Engels.

Bronnen (literatuur, websites, etc.)

Yves Gambier & Luc van Doorslaer (eds.), Handbook of Translation Studies (Amsterdam: John Benjamins Publishing Company):
aanbevolen, geen onderdeel van cursus.
Engelstalige kwaliteitskranten als The New York Times, The
Guardian, The Washington Post en The Times kunnen helpen bij
het verwerven van het vocabulaire en stilistisch instrumentarium
behorend bij de formelere registers van de Engelse taal.

Onderwijsaanbod
Op welke manier kan een student
werken aan de leeruitkomsten?

In wekelijkse bijeenkomsten in periode 1 en 2 worden vertaaltheoretische aspecten en tevoren door de studenten vertaalde
teksten besproken. Voor wie de colleges volgt is consultatie van
het Handbook of Translation Studies of vergelijkbare publicaties
niet noodzakelijk.
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Informatie over de verzameling van leeruitkomsten
Naam eenheid van leeruitkomst
Engelse vertaling

Professioneel Handelen Hoofdfase 2

Plaats blok in de opleiding

Professioneel bekwaam Hoofdfase 2
DT: Deeltijdstudenten doorlopen dit traject flexibel
10 EC

EC
Leeruitkomsten H2-fase

Professional Skills

In hoofdfase 2 verdiept de student zich nog meer in lesgeven of
onderwijs aanbieden. In deze fase dient de student zich meer te
richten op de individuele behoefte van de doelgroep en maakt
zich differentiatie meer eigen. Ook het blikveld dient zich te vergroten. (van klas/groep naar team en school).
LUK 1
De student ontwerpt samenhangende leeractiviteiten voor leerlingen in het tweedegraads gebied, voert deze uit en reflecteert
en evalueert het leerproces en leeropbrengsten van de samenhangende leeractiviteiten, gebruikmakend van afwisselende en
activerende werkvormen volgens een gestructureerde opbouw
van de lesstof waarbij tegemoet gekomen wordt aan de verschillende leerbehoeften van de leerlingen.
LUK 2
De student creëert een veilig, ondersteunend en stimulerend
leerklimaat voor zijn leerlingen en levert hiermee een bijdrage
aan de sociaal-emotionele en morele ontwikkeling van zijn leerlingen. Hij kan zijn pedagogisch handelen afstemmen met zijn
collega´s en met anderen die voor de ontwikkeling van de leerling verantwoordelijk zijn.
LUK 3
De student handelt en communiceert respectvol vanuit zijn professionele rol naar ouders en professionals (leerlingbegeleider,
decaan, mentoren, zorgcoördinator) en gebruikt deze expertise
bij het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van zijn eigen onderwijs.
LUK 4
De student onderzoekt zijn onderwijspedagogisch, vakdidactisch en vakinhoudelijk handelen en kan op basis van een zelfbeoordeling, gebaseerd op zelfreflectie en feedback van anderen, zelfstandig richting en vorm geven aan zijn ontwikkeling als
professional.

Leerwegonafhankelijke toets

De student maakt een portfolio met daarin bewijslast om de
leeruitkomsten aan te tonen.
Op basis van het portfolio wordt een eindgesprek georganiseerd
tussen student, instituutsopleider (IO), werkplekbegeleider
(WPB) en/of schoolopleider (SO). De werkplekbegeleider/schoolopleider heeft een adviserende rol bij de beoordeling.
De instituutsopleider is examinator en beoordeelt. De eindbeoordeling vindt plaats op grond van de lesbezoeken (of video's),
de tussenevaluatie, het stageportfolio en het eindgesprek.

Studiegids 2021-2022 Lerarenopleiding Engels – Bachelor – Flexibele Deeltijd

36

Bronnen (literatuur, websites,
etc.)

Voor meer informatie over het werkplekleren en de stages kun
je hier terecht: https://connect.fontys.nl/instituten/flot/Stage/Paginas/Home.aspx

Onderwijsaanbod

De student wordt begeleid door de werkplekbegeleider (en
schoolopleider) op de school. Samen met de school wordt gekeken welke activiteiten de student gaat ondernemen. De leeruitkomsten en het ontwikkelplan dat de student zelf maakt zijn
hierin leidend. Bij studenten deeltijd die het FLEX programma
volgen wordt bij de intake bepaalt welke stages voor hen gelden. Dat wordt vastgelegd in de onderwijsovereenkomst. Een
deeltijdstudent mag altijd starten met een stage, ongeacht welke
periode. De stage dient wel aangemeld te worden in SAS+, zodat een IO-er gekoppeld kan worden.

Opleidingsscholen

Veel studenten starten het werkplekleren op een opleidingsschool. Op opleidingsscholen vormen alle studenten samen een
leergroep, die onder leiding van een daartoe opgeleide opleider
in de school, samen leren en werken aan een voor hen en de
school kenmerkende en betekenisvolle leersituatie. Studenten
volgen een geheel geïntegreerd programma. De student wordt
opgenomen in het team en in de cultuur van het onderwijs op
die school. Er is veel ruimte voor co-creatie, ook samen leren
met zittende leraren.
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Informatie over de verzameling van leeruitkomsten
Naam eenheid van leeruitkomst

APV5: Oog voor elke leerling

Engelse vertaling

GPT5: Focus on every pupil

Blok

Pedagogisch Bekwaam Hoofdfase 2

EC

5

Leeruitkomsten+ toelichting

LUK 1
De student beschrijft de verschillende begeleidingsstructuren
voor leerlingen binnen een specifieke schoolorganisatie in het
tweedegraadsgebied en beargumenteert met een reflectieve
en onderzoekende houding zijn eigen visie hierop.
LUK 2
De student signaleert en herkent specifieke onderwijsbehoeften bij leerlingen en levert, in afstemming met betrokkenen, input ten behoeve van de onderwijsaanpak voor een leerling met
specifieke onderwijsbehoeften en illustreert aan de hand van
de gekozen aanpak en de opbrengsten daarvan hoe hij hier
adequaat op anticipeert vanuit praktijkvoorbeelden binnen het
tweedegraads gebied.
LUK 3
De student ontwerpt zelfstandig een reeks leeractiviteiten
waarbij een of meerdere differentiatiemethoden worden toegepast en effectieve didactische strategieën worden ingezet om
een krachtige leeromgeving te realiseren op basis van kennis
over leer- en motivatieprocessen zoals beschreven in de generieke kennisbasis bachelor uit het tweedegraads gebied. Na
uitvoering brengt hij de leeropbrengsten in beeld door het leerproces en de gegeven begeleiding te analyseren op klassenniveau.

Leerwegonafhankelijke toets

Zie voor toelichting de opleidingssite.
Dossier

Bronnen (literatuur, websites,
etc.)

Bronnen die bronnen die bij het aangeboden onderwijs gebruikt worden:
Geerts, W. & Kralingen, R. Van (2016). Handboek voor leraren. Bussum: Coutinho.
Van der Wal, J & De Wilde, J (2017). Identiteitsontwikkeling en
leerlingbegeleiding. Bussum: Coutinho.

Onderwijsaanbod
Op welke manier kan een student werken aan de leeruitkomsten?

Horeweg, A. (2016). Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs. Houten: Lannoo
Zie voor de studiewijzer van APV5 Oog voor elke leerling de
opleidingssite.
Het hebben van een werkplek of een (school)context
waarin je opdrachten uit kunt voeren is noodzakelijk voor
het afronden van deze module.

Studiegids 2021-2022 Lerarenopleiding Engels – Bachelor – Flexibele Deeltijd

38

Informatie over de eenheid van leeruitkomsten
Naam eenheid
van leeruitkomst
Engelse vertaling
Plaats blok in
de opleiding
EC

Verbreding of verdieping

Leeruitkomsten H-fase

De student toont aan hoe hij zijn vakinhoudelijke of pedagogische bekwaamheid
inhoudelijk of contextueel verbreedt of verdiept door kennis te verwerven
o bij een andere HBO,
o in een andere werkcontext, waarbij de kennis en vaardigheden relevant
voor zijn opleiding of
o bij de tweedegraads lerarenopleiding van FLOT.

Advanced Module
Vakdidactisch Bekwaam Hoofdfase
15 EC

Toelichting:
Voor verbreding of verdieping heb je vijf mogelijkheden: A, B, C of D.


Via een andere opleiding, een opleidingsminor of verdiepingsmodule:
A. Je kiest een of meer eenheden van leeruitkomsten van een andere tweedegraads lerarenopleiding, lerarenopleiding basisonderwijs, een opleidingsminor
of je verdiept je in Intercultureel Leren via de module Preparing for Culturally
Responsive Teaching. Je behaalt de daarbij horende (leerwegonafhankelijke)
toetsen ter grootte van 15 credits. De leeruitkomsten van de andere lerarenopleiding hebben betrekking op andere vakinhoudelijke bekwaamheden dan aangeboden bij de opleiding waarvoor je bent ingeschreven of betreffen pedagogisch-didactische bekwaamheden voor een andere leeftijdsgroep dan de tweedegraads lerarenopleiding.
Zie voor meer informatie ook deze link: https://connect.fontys.nl/instituten/flot/sz/procedures/Paginas/Verdieping-of-verbreding-deeltijd.aspx .
Informatie over de module Preparing for Culturally Responsive Teaching: zie
onderdeel C in het document Modulewijzer Intercultureel Leren.pdf (fontys.nl).
B. Je kiest een of meer programmaonderdelen van een andere geaccrediteerde
HBO opleiding, die geen deel uitmaken van de leeruitkomsten van de eigen opleiding en behaalt hiervoor minimaal 15 credits.



Via een bedrijfstage of werkervaring:
C. Je toont aan dat je gedurende minimaal 3 maanden een functie hebt gehad
op EQF 5 of NLQF 5 niveau (opleidingsniveau: Associate Degree, zie
http://www.nlqf.nl/over-nlqf-eqf/het-nlqf) in een vakgebied (verwant aan) de vakinhoud van de opleiding waarvoor je ingeschreven staat of in een sociaalpedagogische werksetting waarin met jongeren gewerkt wordt. Je levert tevens een
door de werkgever ondertekende referentie in waaruit dat blijkt.
D. Je doet werkervaring op in een vakgebied (verwant aan) de vakinhoud van
de opleiding waarvoor je ingeschreven staat of in een sociaalpedagogische
werksetting waarin met jongeren gewerkt wordt. Je gebruikt de kennisbasis
en/of vaardigheden van de opleiding bij het onderbouwen en evalueren van de
aanpak en de bereikte resultaten voor minimaal drie niet-routine opdrachten uitgevoerd binnen een bedrijf of non-profit organisatie. De niet-routine opdrachten
zijn geen docenttaken uitgevoerd in een andere context dan het onderwijs. Je
maakt een keuze uit een van onderstaande opties:
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 De aard van de opdrachten sluiten aan bij de vakinhoud van huidige opleiding. Je benut dan de vakinhoudelijke kennisbasis van jouw opleiding.
 De aard van de opdrachten vragen pedagogische expertise. Je benut dan
de generieke kennisbasis van de opleiding.
Daarnaast beargumenteer je de waarde van de praktijkervaring opgedaan een
ander werkcontext dan de tweedegraads lerarenberoep voor jouw eigen vakinhoudelijke of pedagogische bekwaamheid en professioneel handelen als docent.
Leerwegonafhankelijke
toets

Portfolio assessment
Toelichting:
 Je geeft aan voor welk type verbreding of verdieping je kiest: A,B,C,D of E.
Kies je voor A of B
 Dan lever je het bewijs van 15 EC van een geaccrediteerde HBO opleiding
voor onderwijseenheden die aantoonbaar verschillend zijn van je opleiding. Je
toont aan dat de inhoud een ander vakinhoudelijke bekwaamheid betreft, gericht is op een andere leeftijdsgroep of geen deel uitmaakt van de leeruitkomsten van de eigen opleiding.
 Kies je voor de module Preparing for Culturally Responsive Teaching dan
volgt je de toetsing zoals beschreven bij onderdeel C van deze handleiding:
Modulewijzer Intercultureel Leren.pdf (fontys.nl)
Keuze C
 Je toont aan dat je gedurende minimaal 3 maanden een functie heeft gehad
op EQF 5 of NLQF 5 in een vakgebied (verwant aan) de vakinhoud van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven of in een sociaalpedagogische werksetting waarin met jongeren werd gewerkt.
 Je voegt een door de werkgever ondertekende referentie in waarin bevestigd
wordt de door jouw genoemde werkzaamheden op EQF 5 of NLQF 5 niveau
gedurende minimaal 3 maanden tot tevredenheid zijn uitgevoerd. De naam
van het bedrijf en e-mailadres zijn voor verificatie van authenticiteit toegevoegd.

Bronnen (literatuur, websites, etc.)

Keuze D
 Je onderbouwt en evalueert de aanpak en de bereikte resultaten voor minimaal drie niet-routine opdrachten uitgevoerd binnen een bedrijf of non-profit
organisatie a.d.h.v. de kennisbasis en/of vaardigheden van de opleiding.
o Een voldoende vraagt een correcte onderbouwing van de aanpak en
evaluatie van 3 niet routine opdrachten met concepten en theorieën uit
de kennisbasis van de opleiding.
o Indien de onderbouwing gebaseerd is op een grondige analyse van de
opdrachten, er sprake is van een kritische en/of creatieve toepassing van
de kennisbasis is dat een indicatie van een bovengemiddelde prestatie.
 Je neemt een bewijs op van de opgedane bedrijfservaring ondertekend door
een leidinggevende met naam en mailadres van het bedrijf.
 Je toont voor een voldoende minimaal de waarde van de opgedane kennis of
praktijkervaring voor het vakinhoudelijk of pedagogisch bekwaamheid aan.
o
De student die daarnaast ook de relatie legt met het professioneel handelen van de leraar scoort bovengemiddeld.
o
De student die komt tot een persoonlijke en unieke integratie van kennis en ervaring presteert uitmuntend.
http://www.nlqf.nl/over-nlqf-eqf/het-nlqf
Afhankelijk van de keuze van de student.
Infografic Verbreding en verdieping: mogelijkheden: https://connect.fontys.nl/instituten/flot/Documents/Verbreding%20en%20%20verdieping%20overzicht%20studentversie.pdf
Rubric: https://connect.fontys.nl/instituten/flot/Documents/Rubrics%20LOT%20verdieping%20en%20verbreding.pdf
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Onderwijsaanbod
Op welke manier kan een
student werken
aan de leeruitkomsten?

Je kiest als student voor verbreding of verdieping via een andere opleiding of
voor contextueel verbreden: via bedrijfservaring. Afspraken hierover maak je met
je studiecoach. Je zorgt zelf voor inschrijving bij een andere opleiding, een bedrijfservaringsplaats of indien van toepassing een vrijstelling via de examencommissie indien dit niet bij de intake via de SVO geregeld is.
De student die kiest voor optie D benut de vakinhoudelijke kennisbasis van zijn
opleiding of de generieke kennisbasis van de opleiding afhankelijk van het soort
praktijkervaring en opdrachten.
De verwachte voorkennis is afhankelijk van de keuze die je als student maakt.
Kies je voor verbreding via een andere opleiding, ga dan na of je voorkennis aansluit op de onderwijseenheden die je wil volgen.
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Informatie over de verzameling van leeruitkomsten
Naam eenheid van leeruitkomst

Professioneel Handelen Afstudeerfase

Engelse vertaling

Professional Skills

Plaats blok in de opleiding

Afstudeerfase
DT: Deeltijdstudenten doorlopen dit traject flexibel
25 EC

EC
Leeruitkomsten A-fase

Gedurende de opleiding krijg je steeds meer verantwoordelijkheid als leraar in de school en in deze fase toon je dat je zelfstandig kunt lesgeven en functioneren binnen een school. De
beroepstaken voor professioneel handelen worden hierbij
steeds complexer. In deze afstudeerfase werkt je op school aan
een drietal onderdelen die je in samenhang met elkaar kunt
zien: PH, OPH en VDO.
Voor Professioneel Handelen werk je aan:
LUK 1
De student ontwerpt een onderwijsleertraject voor leerlingen in
het tweedegraads gebied, voert deze uit, reflecteert, evalueert
en rapporteert over het leerproces en leeropbrengsten van het
onderwijsleertraject, waarin de leerling actief leergedrag laat
zien, er rekening wordt gehouden met verschillen in leerbehoeften van leerlingen en actuele en betrouwbare bronnen worden
ingezet voor het uitdiepen van een vakmatig thema.
LUK 2
De student creëert een veilig, ondersteunend en stimulerend
leerklimaat voor zijn leerlingen en levert hiermee een bijdrage
aan de sociaal-emotionele en morele ontwikkeling van zijn leerlingen. De student verantwoordt en legt uit zijn pedagogische
omgang met zijn leerlingen en dat zijn onderwijs in pedagogische zin van deze tijd blijft.
LUK 3
De student communiceert als een startbekwame leraar op een
constructieve manier, die bijdraagt aan een doelgerichte werkrelatie, met erkenning van verschillende opvattingen en overtuigingen en andere culturele achtergronden van collega’s, leerlingen, ouders en vertegenwoordigers van instellingen buiten de
school.
LUK 4
De student laat zien te beschikken over een kritische-reflectieve
en onderzoekende houding ten aanzien van het eigen onderwijspedagogisch, vakdidactisch en vakinhoudelijk handelen als
professional in verschillende leersituaties in de beroepscontext
onderbouwd vanuit verschillende (theoretische) bronnen. In een
zelfbeoordeling betrekt de student de feedback van anderen en
analyseert op systematische, navolgbare en resultaatgerichte
wijze zijn praktijksituatie.
NB.
De student communiceert schriftelijk in helder en correct Nederlands op niveau 4F als docent in het tweedegraads gebied.
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Leerwegonafhankelijke toets

De student maakt een portfolio met daarin bewijslast om de
leeruitkomsten aan te tonen.
Op basis van het portfolio wordt een eindgesprek georganiseerd
tussen student, instituutsopleider (IO), werkplekbegeleider
(WPB) en/of schoolopleider (SO). De werkplekbegeleider/schoolopleider heeft een adviserende rol bij de beoordeling.
De instituutsopleider is examinator en beoordeelt. De eindbeoordeling vindt plaats op grond van de lesbezoeken (of video's),
de tussenevaluatie, het stageportfolio en het eindgesprek.

Bronnen (literatuur, websites,
etc.)

Voor meer informatie over het werkplekleren en de stages kun
je hier terecht: https://connect.fontys.nl/instituten/flot/Stage/Paginas/Home.aspx

Onderwijsaanbod
Op welke manier kan een student werken aan de leeruitkomsten?

De student wordt begeleid door de werkplekbegeleider (en
schoolopleider) op de school. Samen met de school wordt gekeken welke activiteiten de student gaat ondernemen. De leeruitkomsten en het ontwikkelplan dat de student zelf maakt zijn
hierin leidend. Bij studenten deeltijd die het FLEX programma
volgen wordt bij de intake bepaalt welke stages voor hen gelden. Dat wordt vastgelegd in de onderwijsovereenkomst. Een
deeltijdstudent mag altijd starten met een stage, ongeacht welke
periode. De stage dient wel aangemeld te worden in SAS+, zodat een IO-er gekoppeld kan worden.

Opleidingsscholen

Veel studenten starten het werkplekleren op een opleidingsschool. Op opleidingsscholen vormen alle studenten samen een
leergroep, die onder leiding van een daartoe opgeleide opleider
in de school, samen leren en werken aan een voor hen en de
school kenmerkende en betekenisvolle leersituatie. Studenten
volgen een geheel geïntegreerd programma. De student wordt
opgenomen in het team en in de cultuur van het onderwijs op
die school. Er is veel ruimte voor co-creatie, ook samen leren
met zittende leraren. . Op academische opleidingsscholen doen
de studenten daarnaast onderzoek in het kader van een schoolontwikkelingsvraag.
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Informatie over de verzameling van leeruitkomsten
Naam eenheid van leeruitkomst
Engelse vertaling

Vakdidactisch ontwerpen (VDO)

Blok

Vakdidactisch Bekwaam Afstudeerfase

EC

14 of 15 (afhankelijk van opleiding)

Leeruitkomsten

1. De student beargumenteert de keuze van zijn (vak)didactisch
vraagstuk om het vakinhoudelijk leren van lerenden te bevorderen
en maakt hierbij gebruik van een variatie van input van betrokkenen uit de eigen onderwijspraktijk en (inter)nationale (vak)didactische theorieën en methodieken.

Didactic design

2. De student geeft het doorlopen ontwerpproces weer waarin prototypen zijn ontworpen, uitgeprobeerd en geëvalueerd gericht op
zijn gekozen (vak)didactisch vraagstuk. Hij beschouwt gemaakte
keuzes kritisch, verzamelt feedback van betrokkenen binnen en
buiten de eigen onderwijspraktijk en maakt gebruik van (inter)nationale (vak)didactische theorieën en methodieken. Het proces en
de opgedane inzichten zijn inzichtelijk en op een systematische
manier navolgbaar gemaakt voor derden.
3. De student beschrijft wat het ontwerpproces en daarmee opgedane inzichten betekenen voor de visie op zijn vakdidactisch handelen.
Leerwegonafhankelijke toets

De eindbeoordeling van de gehele onderwijseenheid zal plaatsvinden op basis van een portfolio-assessment.
Het portfolio bestaat uit een verantwoording. Hierin worden de
leeruitkomsten aangetoond. Daarnaast wordt het portfolio aangevuld met bewijzen ter ondersteuning van de aan te tonen leeruitkomsten.
De beoordeling kent twee fasen:
1. Ontvankelijkheidtoetsing door de beoordelaars.
2. De inhoudelijke beoordeling door de beoordelaars

Bronnen (literatuur, websites,
etc.)

De student dient zelfstandig passend bij het gekozen vraagstuk literatuur te zoeken en verwerken.

Onderwijsaanbod
Op welke manier kan een student werken aan de leeruitkomsten?

Er wordt gewerkt vanuit de kernelementen van praktijkonderzoek
FLOT. Dit betekent van de start tot het eind van het onderzoek het
volgende:
1. Een onderwijsprofessional onderzoekt zijn eigen praktijk. Het
onderwerp betreft een vraag uit de eigen praktijk, iets wat
haar/hem bezighoudt, iets waar het schuurt, iets wat hem raakt.
2. Het onderzoek is erop gericht de eigen praktijk te verbeteren
door die stapsgewijs te onderzoeken. De afgelegde onderzoeksweg wordt op een inzichtelijke en navolgbare manier weergegeven.
3. Leerlingen, collega’s, peers en begeleiders krijgen een stem in
het onderzoek.
4. Tijdens het onderzoek maak je op verschillende momenten gebruik van relevante literatuur.
5. De opbrengsten worden helder en kernachtig vastgelegd in het
verantwoordingsdeel van het portfolio.
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Informatie over de verzameling van leeruitkomsten
Naam eenheid van leeruitkomst

Onderwijspedagogisch Handelen (OPH)

Engelse vertaling

Pedagogical skills in education

Blok

Pedagogisch Bekwaam Afstudeerfase

EC

15

Leeruitkomsten + toelichting

1. De student beargumenteert de keuze van zijn onderwijspedagogisch vraagstuk gericht op het afstemmen op de behoeften
van lerenden en maakt hierbij gebruik van een variatie van input
van betrokkenen uit de eigen onderwijspraktijk en (inter)nationale onderwijspedagogische theorieën en methodieken.
2. De student geeft het proces weer waarin interventies zijn ontworpen, uitgevoerd en geëvalueerd om zijn pedagogisch handelen door te ontwikkelen gericht op zijn gekozen onderwijspedagogisch vraagstuk. Hij beschouwt gemaakte keuzes kritisch, verzamelt informatie en feedback van betrokkenen binnen en buiten de eigen onderwijspraktijk en maakt gebruik van (inter)nationale onderwijspedagogische theorieën en methodieken. Het proces en de opgedane inzichten zijn inzichtelijk en op een systematische manier navolgbaar gemaakt voor derden.
3. De student beschrijft wat de interventies en daarmee opgedane inzichten betekenen voor de visie op zijn onderwijspedagogisch handelen.

Leerwegonafhankelijke toets

Bronnen (literatuur, websites,
etc.)
Onderwijsaanbod
Op welke manier kan een student werken aan de leeruitkomsten?

De eindbeoordeling van de gehele onderwijseenheid zal plaatsvinden op basis van een portfolio-assessment.
Het portfolio bestaat uit een verantwoording. Hierin worden de
leeruitkomsten aangetoond. Daarnaast wordt het portfolio aangevuld met bewijzen ter ondersteuning van de aan te tonen leeruitkomsten.
De beoordeling kent twee fasen:
1. Ontvankelijkheidtoetsing door de beoordelaars.
2. De inhoudelijke beoordeling door de beoordelaars
De student dient zelfstandig passend bij het gekozen vraagstuk
literatuur te zoeken en verwerken.
Er wordt gewerkt vanuit de kernelementen van praktijkonderzoek
FLOT. Dit betekent van de start tot het eind van het onderzoek
het volgende:
1. Een onderwijsprofessional onderzoekt zijn eigen praktijk. Het
onderwerp betreft een vraag uit de eigen praktijk, iets wat
haar/hem bezighoudt, iets waar het schuurt, iets wat hem
raakt.
2. Het onderzoek is erop gericht de eigen praktijk te verbeteren
door die stapsgewijs te onderzoeken. De afgelegde onderzoeksweg wordt op een inzichtelijke en navolgbare manier
weergegeven.
3. Leerlingen, collega’s, peers en begeleiders krijgen een stem
in het onderzoek.
4. Tijdens het onderzoek maak je op verschillende momenten
gebruik van relevante literatuur.
5. De opbrengsten worden helder en kernachtig vastgelegd in
het verantwoordingsdeel van het portfolio.
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Informatie over de verzameling van leeruitkomsten
Naam eenheid van leeruitkomst
Engelse vertaling
Plaats blok in de opleiding
EC
Leeruitkomsten + toelichting
Leerwegonafhankelijke toets

Landelijke kennis toets
Basic knowledge test
BLOK 8 Afstudeerfase
5
De student beheerst de kennisbasis zoals omschreven in
door de HBO-raad vereniging van Hogescholen.
Cambridge Proficiency in English Exam
Landelijke Kennistoets

Bronnen (literatuur, websites, etc.)

https://www.10voordeleraar.nl/
http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/proficiency/

Onderwijsaanbod
Op welke manier kan een student
werken aan de leeruitkomsten?

Kennisbasis Engels.
De vakinhoudelijke vakken van de propedeuse en de hoofdfase dekken de Landelijke Kennisbasis.
Toets informatie en oefentoetsen zijn beschikbaar via de site
van 10 voor de leraar.

Studiegids 2021-2022 Lerarenopleiding Engels – Bachelor – Flexibele Deeltijd

46

