
Lerarenopleiding 
Nederlands



NAMEN COLLEGA’S INVULLEN

Even 
voorstellen



De vakgroep 
Nederlands



Lerarenopleiding 
Nederlands Routes binnen de 

lerarenopleiding en praktische 
zaken





• Flexibel studeren op basis van leeruitkomsten
• Vier opties: 

- regulier aanbod: je volgt gewoon de vakken
- vrijstellingen op basis van diploma’s
- portfolioassessment als je veel ervaring hebt
- flexibel leeruitkomsten aantonen

• Praktische informatie:
- contactdag op dinsdag van 10.30 tot 18.00 uur
- In juni bepalen van leerroutes met ingeschreven studenten

Deeltijd Nederlands (NIEUW)



Lesdagen en studielast
60 EC per jaar (1 EC = 28 studiebelastinguren), onderwijseenheden van 5 EC (140 uur), m.u.v. werkplekleren

Dagstudenten

 Maandag t/m vrijdag(40 
uur)

 Collegeweken, 
projectweken, 
studieweken, 
tentamenweken

 Eén tot drie dagen per 
(half) jaar gereserveerd 
voor werkplekleren

Afstandsleren

 Lesbrieven, plaats- en 
tijdonafhankelijk (voltijd)

 Af en toe een (facultatieve) 
ondersteunende bijeenkomst in 
de avonduren/tentamenweken

Werkplekleren zelf indelen

Flexibele deeltijd

 Lesdag dinsdag 10.30-18.30 uur 
(tijdsinvestering zelf te sturen)

 Collegeweken en tentamenweken

Werkplekleren zelf indelen



Lerarenopleiding 
Nederlands

Het beroep van docent

Het vak Nederlands



Ontwikkeling begeleiden
Video over de brede leergemeenschap

Het beroep van 
docent

Pedagogiek

Motivatie

Didactiek

Lesontwerp en -organisatie





Taal bestuderen en gebruiken

Het vak 
Nederlands:



Taal bestuderen en gebruiken

Geïntegreerde vakken

Het vak 
Nederlands:

TAALBESCHOUWING

TAALBEHEERSING

LITERATUUR



Grammatica en spelling….

Taalontwikkeling 

Taalverwerving

Taalbeschouwing



Schrijven

Lezen

Spreken

Luisteren

Digitale geletterdheid

Taalbeheersing



Verhalen, romans, gedichten

Kennis van verhaal- en poëzie-analyse

Jeugdliteratuur

Leesmotivatie

Grote verhalen

Literatuur



Het lijkt me leuk om met pubers te werken.

Ik hou veel van lezen.

Ik kan best goed schrijven.

Ik vind het interessant hoe mensen hun taal gebruiken.

Ik wil graag leerlingen leren om zich goed en overtuigend te kunnen 
uiten.

Ja? Dan is dit wellicht je vak.



at wil je nog vragen?




	Lerarenopleiding Nederlands
	Even voorstellen
	De vakgroep Nederlands��
	Lerarenopleiding Nederlands
	Dianummer 5
	Deeltijd Nederlands (NIEUW)
	Lesdagen en studielast
	Lerarenopleiding Nederlands
	Het beroep van docent��
	Dianummer 10
	Het vak Nederlands:��
	Het vak Nederlands:��
	  Taalbeschouwing
	  Taalbeheersing
	  Literatuur
	Ja? Dan is dit wellicht je vak.
	at wil je nog vragen?
	Dianummer 18

