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• Laten zien
Schets tweedegraads lerarenopleidingen HvA
Curriculumvernieuwing en beroepsopdrachten
Samenwerking met werkveld tijdens de curriculumvernieuwing
• Informatie die we zouden willen ophalen
Wanneer vinden de deelnemers een lerarenopleiding Passendonderwijs-proof
Informatie van de scholen over Passend Onderwijs
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SCHETS/ CURRICULUM/ WERKVELD
3000 studenten; 19 tweedegraadslerarenopleidingen; 9 erkende
opleidingsscholen; 4 aspirant-opleidingsscholen; 250 locaties van
opleidingsscholen
Regio Amsterdam
Noord-Holland-Leiden-Lelystad
Sinds 2013 curriculumvernieuwing: ontwikkeling beroesopdrachten met
werkveld
• klankbordgroep, veldadviesraad, curriculumcomissie
Concreet m.b.t. Passend onderwijs
• Beroepsopdracht 5 (studiejaar 3)
• Beroepsopdracht 6 (studiejaar 4)

BESCHRIJVING BEROEPSOPDRACHT 5
In de Beroepsopdracht 5 krijg je strategieën en methodieken aangereikt om
passend onderwijs te realiseren voor iedere leerling.
De kern van passend onderwijs is dat alle leerlingen zich optimaal kunnen
ontwikkelen op school.
Het concept 'Handelingsgericht Werken' (HGW) staat in Beroepsopdracht 5
centraal. Handelingsgericht werken is een adequate, effectieve methodiek om
tegemoet te komen aan de verschillende pedagogische en didactische
onderwijsbehoeften van leerlingen.
Passend onderwijs kan vanuit deze methodiek concreet vormgegeven worden. Bij
Vakdidactiek krijg je gereedschap aangereikt om Handelingsgericht Werken in de
praktijk vorm te geven.
In de module aandacht voor HGW; differentiatie; Passend Onderwijs
6 studiepunten
4
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BESCHRIJVING BEROEPSOPDRACHT 6
• In beroepsopdracht 6 richt je je op de context van de school.
Deze beroepsopdracht kent twee deelopdrachten, namelijk 6a en 6b. In BO6a ga je
oefenen met het geven van een les waarin een gevoelig onderwerp aan de orde
komt. Deze les bereid je samen met je docent voor op de HvA. Ook krijg je een
methodiek aangereikt die je kan ondersteunen bij het voeren van het constructief
gesprek over een gevoelig onderwerp. Nadat je de les goed hebt voorbereid ga je
hem uitvoeren op de school, in aanwezigheid van je werkbegeleider.
•

In BO6b verdiep je je in één breed onderwijsthema, je kan kiezen uit:
pedagogische kwaliteit, onderwijsvernieuwing en urban education. Je neemt
deel aan een werkgroep die een manifest schrijft over één van deze
onderwerpen en vervolgens de eigen onderwijspraktijk in kaart brengt. Je sluit
de opdracht af door een presentatie te geven over je ervaringen.

•

6 studiepunten
5

• Stageplaatsen in opleidingsscholen in en rond Amsterdam
In vo; mbo; vso en praktijkonderwijs
Ongeveer 40 locaties in
vso; praktijkonderwijs; zorglocaties (vmbo); opdc
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RONDETAFELGESPREK
Wanneer vinden de deelnemers een lerarenopleiding Passendonderwijs-proof
Informatie van de deelnemers delen over Passend Onderwijs
Tafel VSO
Anton Okkels (Altra); Dirk Bosch (Altra)
Tafel lerarenopleidingen
Peter Borgman (Windesheim); Karen Slot (HvA)

Elsbeth Hamstra en Isabelle Voerman
(docenten Altra en studenten HvA)

4

