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Voorwoord 
 

Beste student, 

 

Dit is de studiegids van het eerste semester van het 4e jaar op Hogeschool iPabo. Je vindt in deze gids de informatie 

over het studieprogramma. Per studieonderdeel wordt kort en bondig beschreven wat de inhoud is, aan welke 

doelen gewerkt wordt, welke literatuur je moet bestuderen, hoe groot de studielast is en hoe het onderdeel 

getoetst wordt. Ook kun je lezen hoe je begeleid wordt tijdens je studie. De programmagebieden die aan bod 

komen zijn: het werkplekleren (stage) en het uitstroomprofiel. Als je in een sportklas zit, vind je in deze gids ook de 

informatie over het sportprogramma.  

 

Gebruik deze studiegids om de noodzakelijke informatie per studieonderdeel terug te vinden. Hierdoor krijg je zicht 

op hoe je studie is opgebouwd en wat de kern is van elk studieonderdeel. Tijdens de lessen en de bijeenkomsten 

op de opleiding word je verder geïnformeerd en raak je geïnspireerd hoe je elk studieonderdeel vorm kunt geven. 

 

We wensen je dit semester veel succes met je studie! 

 

Het docententeam van Hogeschool iPabo 
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1 Uitgangspunten van het studieprogramma 
 

In onderstaand overzicht kun je zien hoe we de opleiding hebben ingedeeld en wat we per fase van een student 

verwachten. Om de studeerbaarheid te verhogen hebben we elk semester opgedeeld in twee periodes. Elke periode 

duurt 9 à 10 weken. Naast lesweken zijn er toetsweken en voor de voltijdopleiding ook stageweken. De majorfase 

hebben we opgedeeld in vier beroepstaken en de minorfase in vier minoren. 

 

  Semester 1 

 

Semester 2 

Majorfase Jaar 1 

Fase: Opleidingsbekwaam 

Beroepstaak 1 

Periode 1 en 2 

 

Beroepstaak 2 

Periode 3 en 4 

Jaar 2 

Fase: Minorbekwaam 

Beroepstaak 3 

Periode 5 en 6 

 

Beroepstaak 4 

Periode 7 en 8 

Minorfase Jaar 3 

Fase: Werkplekbekwaam 

Minor 1 

Periode 9 en 10 

 

Minor 2 

Periode 11 en 12 

Jaar 4 

Fase: Startbekwaam 

Minor 3 

Periode 13 en 14 

 

Minor 4 

Periode 15 en 16 

 

 

Het leerproces van jou als student tot beginnend leerkracht basisonderwijs staat steeds centraal in het 

studieprogramma. Je ziet hieronder hoe dat per fase en per jaar wordt opgebouwd. 

  

  
Fasering in termen van bekwaamheidsniveau: 

 

Majorfase OPLEIDINGSBEKWAAM (eind jaar 1) 

De student is in staat: 

- bij voortgaande inspanning en professionele groei naar verwachting een 

bacheloropleiding binnen de reguliere opleidingstijd af te ronden. 

- zelfstandig eenvoudige lesactiviteiten - onder leiding van een coach - inhoudelijk en 

organisatorisch zorgvuldig en pedagogisch verantwoord uit te voeren.  

 

MINORBEKWAAM  (eind jaar 2)  

De student is in staat: 

- zelfstandig afgeronde lessen/onderwijsactiviteiten - onder toezicht van een coach – 

inhoudelijk, organisatorisch, pedagogisch en vakdidactisch verantwoord uit te voeren. 
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Voor elk studieonderdeel in deze gids krijg je studiepunten (EC). We werken met onderwijseenheden van minimaal 3 

EC. Dat betekent ook dat we zowel in de major- als de minorfase voor een groot deel met een vakoverstijgend 

programma werken, waarin de verschillende vakken rondom een gezamenlijk thema worden aangeboden. 

 

Met het studieprogramma kiezen we er ook voor om jou als student meer eigen regie te geven en ruimte te maken voor 

jouw eigen interesses en vragen. Dat kan zowel bij het werkplekleren als in het basisprogramma, maar het meest duidelijk 

zie je dat terug bij de keuzeprogramma’s in de major- en minorfase en de specialisaties in de minorfase. Voor de 

keuzeprogramma’s, die je regelmatig volgt met studenten uit verschillende jaargroepen, is een aparte studiegids 

samengesteld 

  

Minorfase WERKPLEKBEKWAAM (eind jaar 3) 

De student is in staat: 

- ondersteund door een coach gedurende een werkdag volledig zelfstandig een 

groepsplan voor alle lessen/onderwijsactiviteiten inhoudelijk, organisatorisch, 

pedagogisch en vakdidactisch verantwoord uit te voeren, rekening houdend met 

verschillen in de beginsituatie tussen kinderen. 

 

STARTBEKWAAM (eind jaar 4)  

De student is in staat: 

- indien  mogelijk gedurende opeenvolgende werkdagen volledig zelfstandig een 

groepsplan voor alle lessen/onderwijsactiviteiten inhoudelijk, organisatorisch, 

pedagogisch en vakdidactisch verantwoord uit te voeren in een (leeftijds)groep naar 

keuze, rekening houdend met verschillen in de beginsituatie tussen kinderen. 

- over de voortgang van onderwijsprocessen en de opbrengsten bij kinderen te 

rapporteren aan en in gesprek te gaan met collega’s en ouders op basis van een 

analytisch zicht op de ontwikkeling en het leren van kinderen en het eigen 

professionele aandeel hierin. 
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1.1 PLAATS VAN ONDERWIJSEENHEDEN VAN HET BETREFFENDE STUDIEJAAR IN HET 

TOTALE PROGRAMMA:  
 

 

Jaar 4 eerste en tweede semester 

Profileren 

 

Minor 3: brede oriëntatie uitstroomprofiel Minor 4: onderzoeksminor 

 

Kern persoonlijke professionaliteit:  
je rol in het team  

Kern persoonlijke professionaliteit:  

werknemerschap  
 

Periode 13 Periode 14 Periode 15 Periode 16 

Kern: afhankelijk van gekozen uitstroomprofiel 

 Spelend leren  

 Onderzoekend Leren 

 Diversiteit & Kritisch Burgerschap 

 

Kern: Afhankelijk van gekozen uitstroomprofiel 

 Spelend leren 

 Onderzoekend Leren 

 Diversiteit & Kritisch Burgerschap 

 

Werkplekleren: 15 EC  

 Jonge Kind: 1-3 of 

 Oudere Kind: 4-8 
 

LIO Werkplekleren: 18 EC* 

 Jonge Kind: 1-3 of 

 Oudere Kind: 4-8 
 

Basisprogramma: 0 EC 

 

Basisprogramma: 0 EC 

 

Keuzeprogramma:  

 Brede oriëntatie uitstroomprofiel door middel van 

het ontwikkelen van een portfolio, uitmondend in 

een eerste afstudeerproduct 15 EC 

 

Keuzeprogramma:  

 Verdieping van een aspect uit het gekozen 

uitstroomprofiel door middel van een 

praktijkonderzoek: onderzoeksverslag of artikel 

als tweede afstudeerproduct. 9EC 

 GO (pc, rk, isl of rd): einddocument 3EC 

 

 

TOTAAL: 30 EC 

 

 

TOTAAL: 30 EC 

 

 

* Af te ronden met WPA met als voorwaardelijk criterium CGI. 
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2 Studieloopbaanbegeleiding 
 

In het vierde studiejaar word je op de Hogeschool iPabo begeleid door je studieloopbaanbegeleider (SLB’er). De 

studieloopbaanbegeleider begeleidt jouw leerproces op adaptieve wijze: hij sluit aan bij de opleidingsfase 

waarin je zit, bij de dynamiek in de groep en bij de behoeftes van jou of van de hele groep.   

 

De studieloopbaanbegeleider kan een sturende rol op zich nemen, maar hij streeft naar een meer begeleidende 

en coachende rol. We gaan er daarbij vanuit dat jij zelf verantwoordelijk bent voor je eigen leerproces(sen) en 

dat je je actief, collegiaal en constructief opstelt.  

 

Ten aanzien van de brede professionele basis wordt tijdens de vierdejaars SLB-bijeenkomsten aandacht besteed 

aan:  

1. Werken aan eigen leer- en ontwikkelingsdoelen gebaseerd op de eigen ontwikkelbehoefte; 

2. Reflectief leren; 

3. Een actieve bijdrage leveren aan de schoolontwikkeling op zowel groeps- als schoolniveau en 

verantwoordelijkheid tonen in communicatie en samenwerking met zowel intern als extern betrokkenen van 

de werkplek. 

 

Samen met je medestudenten vorm je een professionele leergemeenschap (PLG). Deze professionele 

leergemeenschap heeft tot doel om  

a. De studievoortgang van de studenten te volgen en programma-gerelateerde blokkades weg te nemen; 

b. Opleidingsprocessen (voor) te bespreken en te evalueren; 

c. Een sociaal netwerk te creëren; 

d. De ontwikkeling te stimuleren van de brede professionele basis van studenten; 

e. Aandacht te besteden aan de persoonsvorming en socialisatie van studenten.   

 

Leren in de praktijk, op je werkplek, vormt ook een essentieel deel van je opleiding. Over de begeleiding tijdens 

het werkplekleren lees je meer in het document “Werkplekleren Hogeschool iPabo 2020-2021.” 

 

 

2.1 ONDERZOEK(ENDE HOUDING) 
Gedurende minor 3 word je uitgedaagd om je onderzoekende houding verder te ontwikkelen. Het gaat in het 

vierde jaar om het volgende:  

 Jouw eigen motivatie tot verdieping van kennis en inzichten (begrip);  

 Een nieuwsgierige en kritische houding naar de eigen praktijk en naar alternatieve aanpakken en 

mogelijkheden;  

 Een systematische aanpak om je verder te ontwikkelen en verdiepen op vraagstukken die je tegenkomt in 

je praktijk en in je eigen handelen en denken; 

 Gebruik van hoogwaardige literatuur, waaronder ook minimaal één anderstalige bron.  

 

Je onderzoekende houding maak je zichtbaar in je portfolio. 
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3 Studieonderdelen 
 

3.1 WERKPLEKLEREN  
 

Naam en code Osiris 

 

Studiejaar Onderwijs-

periode 

Programma-

gebied1 

Studielast 

in credits 

Werkvormen2 

WPA MINOR 3 4 13 en 14 Werkplekleren 15 EC n.v.t. 

 

Inhoud studieonderdeel   

 

 

Je groeit verder in de zelfstandigheid waarmee je voor de groep staat. In overleg met je werkplekleren-school 

werk je vanuit een groepsplan op een inhoudelijk, organisatorisch, pedagogisch en vakdidactisch 

verantwoorde wijze  met de leerlingen in een (leeftijds)groep naar keuze, rekening houdend met verschillen in 

beginsituatie tussen kinderen. 

 

 

Bekwaamheidseisen studieonderdeel 

 

Vakinhoudelijk bekwaam (4.1, 4.2): 

 De aanstaand leerkracht staat boven de leerstof van het basisonderwijs, gericht op het behalen van de 

kerndoelen en de referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen van het primair onderwijs, kent de 

theoretische achtergronden daarvan, en houdt zijn vakkennis- en kunde actueel; 

 De aanstaand leerkracht overziet de opbouw van het curriculum en de doorlopende leerlijnen en kan de 

leerstof in samenhang samenstellen, kiezen of bewerken op zo’n wijze dat de leerlingen die kunnen 

leren en kunnen begrijpen wat de relevantie van de leerstof is voor het dagelijks leven en het 

vervolgonderwijs. 

 

Vakdidactisch bekwaam (4.3, 4.4, 4.5): 

 De aanstaand leerkracht vertaalt de vakinhoud zodanig dat een duidelijke relatie aanwezig is tussen de 

leerdoelen, het niveau en de kenmerken van de individuele leerling en de inzet van verschillende 

methodieken en middelen; 

 De aanstaand leerkracht kan zijn onderwijspraktijk baseren op kennis van verschillende leer- en 

onderwijstheorieën, vakdidactiek, (digitale) leermiddelen en evalueren en beoordelen van onderwijs; 

                                                             

 

 

 

1 Basisprogramma, keuzeprogramma, Kennisbasis, Werkplekleren. Keuzeprogramma komt in een aparte (digitale) gids. 
2 Verhouding tussen face-to-face onderwijs (hc, wc, PLG, etc.) en digitaal. Wanneer maatregelen vanuit de overheid daarom vragen kan het 
zijn dat eerder geplande face-to-face contactmomenten online doorgang moeten vinden. 
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 De aanstaand leerkracht kan onderwijs voorbereiden, uitvoeren en evalueren op basis van 

voortgangsinformatie en kan zijn didactische aanpak en handelen analyseren, bijstellen en ontwikkelen. 

 

Pedagogisch bekwaam (4.6, 4.7, 4.8,):  

 De aanstaand leerkracht kan met een professionele, ontwikkelingsgerichte werkwijze en in 

samenwerking met collega’s en anderen een veilig ondersteunend en stimulerend leerklimaat voor zijn 

leerlingen realiseren waarmee de aanstaand leerkracht bijdraagt aan de ontwikkeling tot zelfstandige en 

verantwoordelijke volwassene in de samenleving. ( algemeen); 

 De aanstaand leerkracht kan zijn pedagogisch handelen verantwoorden op basis van pedagogische 

theorieën en methodieken, ontwikkelingstheorieën en de gedragswetenschappelijke theorieën; 

 De aanstaand leerkracht kan zijn pedagogisch handelen afstemmen op de individuele leerlingen en de 

groep en kan dit handelen afstemmen op en verantwoorden naar de leerlingen, ouders en anderen die 

vanuit hun professionele verantwoordelijkheid bij de leerlingen betrokken zijn. 

 

Brede professionele basis (4.9, 4.11): 

 De aanstaand leerkracht neemt verantwoordelijkheid voor zijn eigen ontwikkeling door te werken aan 

eigen leer- en ontwikkelingsdoelen gebaseerd op de eigen ontwikkelbehoefte en maakt hierbij gebruik 

van reflectief leren (collega’s/ studiegenoten/ opleidingsdocenten); 

 De aanstaand leerkracht levert een actieve bijdrage aan de schoolontwikkeling op zowel groeps- als 

schoolniveau en toont verantwoordelijkheid in communicatie en samenwerking met zowel intern als 

extern betrokkenen van de werkplek. 

 

 

Verplichte (en eventueel facultatieve) literatuur  

 

n.v.t. 

 

 

Verantwoording studielast   

 

De student doorloopt minimaal 40 dagen werkplekleren en bereidt deze dagen voor. 

 

 

Bijzonderheden   

 

Geen 
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3.1.1 Toetsing 
 

Beoordelingscriteria  
 
Zie Beoordelingsformulier WPA 2020-2021 

 

 

Beoordeling leeruitkomsten toets 

 

Zie Beoordelingsformulier WPA 2020-2021 

 

Uitwerking toetsvormen  

  

WPA (werkplekassessment) 

 

 

Afname condities en toegestane hulpmiddelen bij toets 

 

n.v.t. 

Het WPA wordt beoordeeld door een schoolopleider. 

 

 

Inname condities toets  

 

Toetsen die worden ingeleverd tellen alleen mee als ingeleverde toets wanneer zij ingeleverd zijn via het 

Inleverloket van Hogeschool iPabo. Dit Inleverloket is bereikbaar via portaal.ipabo.nl. 

 

 

  

file://///Users/hanjadeboer/Documents/Ipabo/VERSTUURD/portaal.ipabo.nl.
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3.2 UITSTROOMPROFIEL DIVERSITEIT & KRITISCH BURGERSCHAP 
 

Naam en code Osiris 

 

Studiejaar Onderwijs-

periode 

Programma-

gebied3 

Studielast 

in credits 

Werkvormen4 

MI3-Div&KB 4 13 en 14 Keuze-

programma 

15 EC Blended: literatuur lezen; 

online kennisclips 

bekijken; 

werkbijeenkomsten; 

PLG’s. 

 

Inhoud studieonderdeel  
 

Met het uitstroomprofiel specialiseer je je in Diversiteit & Kritisch Burgerschap. Minor 3 bestaat uit een brede 

oriëntatie op het gekozen uitstroomprofiel door middel van het ontwikkelen van een portfolio. Dit portfolio is 

je eerste afstudeerproduct.  

 

In het uitstroomprofiel Diversiteit & Kritisch Burgerschap staat de vraag centraal hoe we als leerkrachten 

kinderen kunnen ondersteuning in hun ‘ontwikkeling’ tot burger die in dialoog met anderen 

verantwoordelijkheid neemt voor zijn denken en doen in een cultureel diverse samenleving.  

 

Het begin van minor 3 zal in het teken staan van een onderdompeling in allerlei theoretische bronnen over 

onderwerpen en vragen als: 

 Wat is (goed) burgerschapsonderwijs? 

 Het denken vanuit meerdere perspectieven; 

 Het voorkomen van het denken in stereotypen; 

 Het inzetten van film en (jeugd)literatuur; 

 Identiteit(en) van mensen; 

 Wereldburgerschap; 

 Conflict; 

 Weerstand; 

 Jouw houding als leerkracht; 

 Filosoferen met kinderen; 

 Kritisch omgaan met schoolse kennis (zoals die in methodes staat bijvoorbeeld). 

 

Vanuit deze eerste onderdompeling in de theorie biedt de minor je de ruimte om je al die inzichten ‘eigen te 

maken’, zowel in je denken over onderwijs als in je handelen in je klas, met collega’s en andere betrokkenen. 

                                                             

 

 

 

3 Basisprogramma, keuzeprogramma, Kennisbasis, Werkplekleren. Keuzeprogramma komt in een aparte (digitale) gids. 
4 Verhouding tussen face-to-face onderwijs (hc, wc, PLG, etc.) en digitaal. Wanneer maatregelen vanuit de overheid daarom vragen kan het 
zijn dat eerder geplande face-to-face contactmomenten online doorgang moeten vinden. 
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Daartoe hebben we regelmatig gezamenlijke bijeenkomsten waarin we ideeën, opvattingen, situaties en 

vragen met elkaar delen.  

 
Daarnaast werk je in je eigen PLG (Professionele Leer Gemeenschap) met een kleine groep studenten aan 

zaken die jullie zelf aan de orde willen stellen. Ook krijg je de (vrije) ruimte om binnen of buiten de 

Hogeschool iPabo activiteiten te ontwikkelen die jij belangrijk vindt voor jouw professionele ontwikkeling en 

die te maken hebben met Diversiteit & Kritisch Burgerschap.  

 
Tevens zullen we in bijeenkomsten rond Passend Onderwijs de mogelijkheden verkennen hoe je ook in 

activiteiten rond Diversiteit& Kritisch Burgerschap je pedagogisch handelen zo goed mogelijk kan afstemmen 

op de onderwijsbehoeften van kinderen. 

 
We zullen veel met en van elkaar leren: feedback geven en ontvangen (van medestudenten en docenten) zal 

een belangrijke plaats innemen in onze bijeenkomsten. 

 

 

Bekwaamheidseisen studieonderdeel 
 

Vakdidactisch bekwaam (4.3, 4.4, 4.5): 

 De aanstaand leerkracht vertaalt de vakinhoud zodanig dat een duidelijke relatie aanwezig is tussen 

de leerdoelen, het niveau en de kenmerken van de individuele leerling en de inzet van verschillende 

methodieken en middelen; 

 De aanstaand leerkracht kan zijn onderwijspraktijk baseren op kennis van verschillende leer- en 

onderwijstheorieën, vakdidactiek, (digitale) leermiddelen en evalueren en beoordelen van onderwijs; 

 De aanstaand leerkracht kan onderwijs voorbereiden, uitvoeren en evalueren op basis van 

voortgangsinformatie en kan zijn didactische aanpak en handelen analyseren, bijstellen en 

ontwikkelen. 

 

Pedagogisch bekwaam (4.7, 4.8,):  

 De aanstaand leerkracht kan zijn pedagogisch handelen verantwoorden op basis van pedagogische 

theorieën en methodieken, ontwikkelingstheorieën en de gedragswetenschappelijke theorieën; 

 De aanstaand leerkracht kan zijn pedagogisch handelen afstemmen op de individuele leerlingen en 

de groep en kan dit handelen afstemmen op en verantwoorden naar de leerlingen, ouders en 

anderen die vanuit hun professionele verantwoordelijkheid bij de leerlingen betrokken zijn. 

 

Brede professionele basis (4.9): 

 De aanstaand leerkracht neemt verantwoordelijkheid voor zijn eigen ontwikkeling door te werken 

aan eigen leer- en ontwikkelingsdoelen gebaseerd op de eigen ontwikkelbehoefte en maakt hierbij 

gebruik van reflectief leren (collega’s/ studiegenoten/ opleidingsdocenten); 

 

 

Verplichte (en eventueel facultatieve) literatuur  
 

We lezen verschillende Nederlandstalige en Engelstalige artikelen en hoofdstukken uit boeken. Deze worden 

digitaal ter beschikking gesteld door de docenten. Ter ondersteuning van dit leeswerk zijn online kennisclips 

gemaakt. 
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Verantwoording studielast  
 

Contacturen (totaal 62 uur): 

 Uitstroomprofiel: 24 uur 

 Passen Onderwijs: 10 uur 

 SLB: 16 uur 

 PLG onbegeleid: 12 uur 
Verplichte literatuur: 45 uur 

Portfolio en werkplekleren activiteiten (inclusief toetsing): 310 uur 

 

 

Bijzonderheden  
 

Het portfolio kent 3 EC (=84 uur) vrije ruimte waarin je ter ontwikkeling van je eigen professionaliteit 

activiteiten ontwikkelt, uitvoert en evalueert. 

 

 

 

3.2.1 Toetsing 
 

BHE5 Beoordelingscriteria  

 

 Voorwaardelijke criteria: 

 Alle schriftelijke onderdelen van het profielportfolio voldoen aan de eisen zoals 

geformuleerd in het taalbeleid van Hogeschool iPabo; 

 Eventuele filmbeelden zijn digitaal beschikbaar en goed van kwaliteit (beeld en 

geluid); 

 In een bijlage bij het portfolio is een plan voor de eigen invulling van de 

zogenoemde vrije ruimte van 3EC opgenomen. In dit plan is ook een 

urenverantwoording opgenomen. 

 

  

                                                             

 

 

 

5 Bekwaamheidseis: Vakinhoudelijk bekwaam (VI); vakdidactisch bekwaam (VD); pedagogisch bekwaam (PB); brede professionele basis 
(BPB) 
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BHE Beoordelingscriteria  

 

 
 
VD 4.4 
 
 
 
 
VD 4.4 
 
 
 
 
P 4.7 
 
 
 
 
P 4.7 
 
 
 
 
P 4.7 
 
 
 
 
 
P 4.8 
 
 
 
 
 
VD 4.5 
 
 
 
 
 
P 4.8 
 
 
 
 
VD 4.3 
 
 
 
 
BPB 4.9 
 
 
 
 
 
BPB 4.9 
 
 
 
 
 
 
P 4.8 
 
 
 
BPB 4.9 
 

 

 

Beoordelingscriteria: 

 De student creëert met betrekking tot minimaal drie conceptuele kennisaspecten die 

samenhangen met Diversiteit &Kritisch Burgerschap relevante informatie voor 

leerkrachten primair onderwijs; 

 De student bespreekt zijn of haar eigen opvattingen met betrekking tot minimaal drie 

conceptuele kennisaspecten die samenhangen met Diversiteit & Kritisch Burgerschap 

en gaat daarbij kritisch in gesprek met opvattingen van diverse auteurs; 

 De student maakt zichtbaar door welke theoretische opvattingen over Diversiteit & 

Kritisch Burgerschap hij of zij anders is gaan denken over en handelen in de praktijk van 

het onderwijs; 

 De student daagt de kinderen uit om vanuit meerdere perspectieven te kijken door 

diverse typen vragen te stellen (Anthone & Mortier, 1998; Anthone & De Smedt, 2007; 

Poppelmonde & Wyffels, 2008) en verantwoordt zijn of haar handelen; 

 De student stimuleert de kinderen om meerdere perspectieven te ontdekken aan de 

hand van kunstuitingen zoals (jeugd) literatuur, foto’s en film (Nussbaum, 2011; Alma, 

2008) en verantwoordt zijn of haar handelen; 

 De student kan zijn of haar eigen culturele referentiekader tijdelijk opschorten in 

situaties die gezien de eigen socialisatiegeschiedenis voor hem of haar onvoorstelbaar 

of onvoorspelbaar zijn, en geeft zo leerlingen, ouders of collega’s de ruimte om hun 

eigen opvattingen, wensen en/of ervaringen te uiten (Susam, 2015); 

 De student ziet het mogelijk vertekende karakter van schoolse kennis in en betrekt 

daarom expliciet meerdere perspectieven bij een activiteit in de klas over actuele 

maatschappelijke en/of historische onderwerpen (Banks, 1993; Susam, 2015); 

 De student is alert op het hanteren van taalgebruik waarmee het denken in van elkaar 

gescheiden groepen en/of stereotyperingen voorkomen wordt (Adichie, 2009; Susam, 

2015); 

 De student daagt de kinderen uit om zich niet alleen verbonden te voelen met mensen 

uit hun onmiddellijke leefwereld, maar ook met mensen ver daarbuiten, zonder daarbij 

in stereotyperingen te vallen (Appiah, 2006; Adichie, 2009); 

 De student beschrijft zijn of haar onderliggende vraag en/of motivatie voor de invulling 

van de vrije ruimte; beargumenteert zijn of haar bedoelingen met de ontwikkelde en 

uitgevoerde activiteiten (al dan niet buiten de opleiding) en beschrijft in hoeverre de 

activiteiten aansluiten bij het uitstroomprofiel; 

 De student evalueert de door hem of haar zelf ontwikkelde en uitgevoerde activiteiten 

(al dan niet buiten de opleiding) en beargumenteert hoe die zijn of haar professionele 

ontwikkeling beïnvloed hebben aan de hand van kritische gebeurtenissen of 

momenten; 

 Ook bij activiteiten rond het uitstroomprofiel stemt de student zijn of haar pedagogisch 

handelen af op specifieke pedagogische onderwijsbehoefte van (een) kind(eren); 

 De student formuleert een onderzoeksvraag en  onderzoeksdoelen voor het 

praktijkonderzoek in minor 4. De student verantwoordt de vraag vanuit een analyse 

van de eigen onderwijspraktijk, vanuit eigen nieuwsgierigheid en ambitie en vanuit 



 

Studiegids Minor 3 – Diversiteit & Kritisch burgerschap  - Voltijd - Jaar 4, Semester 1     2020 - 2021          Hogeschool iPabo 
 
 

15 

 

 

BPB 4.9 
 
 
BPB 4.9 
 

gesprekken met betrokkenen in de school. De onderzoeksvraag en het onderzoeksdoel 

hebben betrekking op diversiteit en kritisch burgerschap; 

 De student verkent mogelijkheden om de geformuleerde onderzoeksvraag in de 

praktijk te onderzoeken; 

 De student draagt vanuit eigen expertise bij aan een dialoog met studenten uit andere 

uitstroomprofielen over een visie op onderwijs, en beschrijft wat hem of haar vanuit de 

andere uitstroomprofielen aan het denken heeft gezet. 

 

 

Verwijzingen 
 

 Adichie, C. (2009). The Danger of a Single Story. Opgeroepen op Januari 3, 2012, van TED Conference: 

http://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story.html  

 Alma, H. (2008, maart 21). De virtuele wereld als uitdaging voor de verbeelding. Opgeroepen op februari 

27, 2012, van 

http://www.hvo.nl/HVO/vorming/evenementen+en+projecten/Over+internet+en+identiteit+relaties+zin

geving+en+verbeelding.htm 

 Anthone, R., & De Smedt, R. (2007). Filosoferen met Doornroosje. Leuven / Voorburg: Acco.  

 Anthone, R., & Mortier, F. (1998). Socrates op de speelplaats. Filosoferen met kinderen in de praktijk. 

Leuven / Amersfoort: Acco.  

 Appiah, K. (2007). Kosmopolitisme. Ethiek in een wereld van vreemden. Amsterdam: Uitgeverij Bert 

Bakker. 

 Banks, J. A. (1993). The Canon Debate, Knowledge Construction, and Multicultural Education. Educational 

Researcher, 22(5), 4-14.  

 Nussbaum, M. C. (2011, September 4). Not for Profit. Opgeroepen op September 10, 2011, van Tweede 

van Eeden lezing: http://www.isvw.nl/nl/nussbaum/; www.moniqueleygraaf.com/Publications 

 Poppelmonde, W., & Wyffels, D. (2008). Klassevol filosoferen. Handboek voor leerkrachten. Mechelen: 

Plantijn.  

 Susam, H. (2015). Cultureel sensitief Leraarschap. Ontwikkeling van Beroepskwaliteiten van aanstaande 

Leraren voor pluriforme Scholen. Amsterdam: VU University Press. 
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Uitwerking toetsvormen   

 

Portfolio 

 

 

Afname condities en toegestane hulpmiddelen bij toets 

 

n.v.t. 

  

Beoordeling leeruitkomsten toets 

 

De mate waarin de geformuleerde leeruitkomsten bereikt zijn worden beoordeeld als: 

 onvoldoende (0 punten), 

 voldoende (1 punt) of 

 hoogwaardig (2 punten). 

 

Voldoende (1 punt): 

De student heeft de geformuleerde leeruitkomst bereikt. Dat kan bijvoorbeeld op de volgende manieren: 

 De student heeft op een adequate en voor een ander navolgbare wijze inzichtelijk gemaakt dat de 

leeruitkomst bereikt is; 

 De student betrekt in zijn/haar toets al de in de leeruitkomst geformuleerde aspecten; 

 De student heeft waar mogelijk op een onderbouwde wijze inzichtelijk gemaakt dat de leeruitkomst 

bereikt is; 

 De student maakt inzichtelijk dat zij/hij datgene waarvan in de leeruitkomst gesproken wordt, zich eigen 

heeft gemaakt. 

 

Hoogwaardig niveau (2 punten): 

Wanneer de student iets extra’s weet toe te voegen aan het voldoende niveau en in zekere zin boven de 

verwachting uitstijgt, kan de beoordelaar besluiten het niveau hoogwaardig toe te kennen. De student kan 

het geformuleerde leerdoel op bijvoorbeeld de volgende manieren behalen: 

 De student betrekt in zijn/haar toets hoogwaardige literatuur; 

 De student is kritisch omgegaan met literatuur/theorie; 

 De student koppelt haar/zijn handelen aan een dieper leren (reflectie op dieper niveau); 

 De redeneringen van de student zijn volledig; 

 De student is in staat om bij de kern van ‘het verhaal’ te blijven, waardoor er sprake is van een hoge 

relevantie is. (Scherp en to the point); 

 De student organiseert feedback ten behoeve van zijn/haar ontwikkeling tot leerkracht; 

 De student legt verbanden of analyseert een situatie op academisch/ wetenschappelijk niveau; 

 Het werk van de student is creatief, origineel en/of innovatief. 
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Inname condities toets 

 

Toetsen die worden ingeleverd tellen alleen mee als ingeleverde toets wanneer zij ingeleverd zijn via het 

Inleverloket van Hogeschool iPabo. Dit Inleverloket is bereikbaar via portaal.ipabo.nl. 
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3.3 SPORTKLAS JAAR 4 
 

Naam en code Osiris 

 

Studiejaar Onderwijs-

periode 

Programma-

gebied6 

Studielast 

in credits 

Werkvormen7 

SK-JR4-PF 

 

(SK-JR4-PF-EL; SK-

JR4-ONTW; SK-JR4-

LES; SK-JR4-ZV; SK-

JR4-GB; SK-JR4-VV) 

4 Minor 3 en 

minor 4 

BP 7 EC Face-to-face 

 

Inhoud studieonderdeel  
 

In jaar 4 ‘Maatwerk en visie’ krijgen 4 onderwerpen, waarvan 2 in samenhang,  aandacht en is er gekozen 

voor 1,5 werkplekleren-module.  

 

De onderwerpen zijn:  

 (Vak-)onderwijsconcepten en planning; 

 Ontwerpen van bewegingssituaties;  

 Brede zorg;  

 Goede bewegers in groep 8;  

 Zorgverbreding.  
 

 

Bekwaamheidseisen studieonderdeel 
 

Zie competentielijst Handleiding Sportklas jaar 4 

 

 

Verplichte (en eventueel facultatieve) literatuur  
 

 Hazelebach, C. e.a. (2011). Perspectieven op bewegen. Zwolle: ’t Web; 

 Mooij, C. e.a. (2012). Basisdocument Bewegingsonderwijs. Nieuwegein: Arko Sports Media; 

 Diverse artikelen: zie Handleiding Sportklas jaar 4 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

6 Basisprogramma, keuzeprogramma, Kennisbasis, Werkplekleren. Keuzeprogramma komt in een aparte (digitale) gids. 
7 Verhouding tussen face-to-face onderwijs (hc, wc, PLG, etc.) en digitaal. Wanneer maatregelen vanuit de overheid daarom vragen kan het 
zijn dat eerder geplande face-to-face contactmomenten online doorgang moeten vinden. 
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Verantwoording studielast  
 

De studiebelastinguren zijn als volgt  verdeeld:  

 45 uur contacttijd exclusief afronding; 

 95 uur zelfstudie en afronding; 

 60 uur werkplekleren, waartoe ook de examenles wordt gerekend. 

 

 

Bijzonderheden  
 

Zie Handleiding Sportklas jaar 4 voor verdere informatie over toetsing, etc. 
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Nuttige adresgegevens 
 

Website  www.ipabo.nl 

 

Decanaat / Vertrouwenspersonen 

Amsterdam:  Arjen Bijlsma 

e-mail:   a.bijlsma@ipabo.nl 

 

Alkmaar :  Ans Koopman 

e-mail:   a.koopman@ipabo.nl 

 

Examencommissie  

e-mail:    examencommissie@ipabo.nl 

 

Teamleider:  José Smeets  

e-mail:   j.smeets@ipabo.nl 

http://www.ipabo.nl/
mailto:a.bijlsma@ipabo.nl
mailto:a.koopman@ipabo.nl
mailto:examencommissie@ipabo.nl
mailto:j.smeets@ipabo.nl


 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCATIE AMSTERDAM 

Jan Tooropstraat 136 

1061 AD Amsterdam 

 

LOCATIE ALKMAAR 

Rubenslaan 2-6 

1816 MB Alkmaar 

 

T  020 - 613 70 79 

E  info@ipabo.nl 

W  www.ipabo.nl 
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