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• Voorstellen
• Wie zijn jullie?
• De lerarenopleiding biologie
• In gesprek
• Afsluiten

Vragen kunnen in de chat.

Programma Open avond 



• Je vindt veel informatie over de opleiding LVO Biologie 
afstandsleren op onze website: 

https://www.windesheim.nl/werk-en-studie/opleidingen-en-
cursussen/educatie/lerarenopleidingen/lerarenopleiding-
biologie-afstandsleren/ 

• Zoals ‘aanvragen vrijstellingen’, ‘hoogte collegegeld’ etc.. 

• We adviseren je om daar goed rond te kijken. 

Lerarenopleiding Biologie via afstandsleren

https://www.windesheim.nl/werk-en-studie/opleidingen-en-cursussen/educatie/lerarenopleidingen/lerarenopleiding-biologie-afstandsleren/


Contactmomenten Windesheim

• De opleiding biologie kent een aantal verplichte contactmomenten voor het 
uitvoeren van practica biologie in Zwolle. 

• Deze practica worden op een aantal dinsdagen aangeboden, meestal in 
practicumzaal A077.

• Uitgangspunt: per module met code EN-BI- is er één contactmoment dat één 
dagdeel in beslag neemt (3 lesuren). 

• We streven naar de volgende tijden: ofwel dinsdagochtend ofwel dinsdagmiddag. 
Om de totale reistijd van studenten te beperken combineren we contactmomenten 
(ochtend + middag). 

• Het lesrooster wordt per semester (half studiejaar) aangeboden.



• chemie in de biologie
• schoolvak biologie
• diversiteit van het leven
• anatomie en fysiologie van mens en dier
• ecologie

Biologische vakken eerste leerjaar 
(onder voorbehoud)



schoolvak biologie

chemie in de biologie

Opleidingsspecifiek

diversiteit van het leven

Semester 1 Semester 2anatomie & fysiologie
van mens en dier

biodiversiteit, ecologie 
en duurzaamheid

5

10

5

5

5

Jaar 1





• De lessen van de dagopleiding volgen is toegestaan.

• Als je in de gelegenheid bent om lessen te volgen met studenten 
van de dagopleiding, dan kan dat in principe altijd.

• Aanmelden via de mail voorafgaand aan de les is wel nodig. Er 
moet namelijk plaats zijn in het lokaal/practicumzaal en 
voldoende materialen. 

AL-student  Lessen dagopleiding



• De lerarenopleiding Biologie via afstandsleren is een voltijdstudie 
met een studielast van 30 – 40 uur per week (afhankelijk van 
vooropleiding, werkervaring, manier van studeren, etc.).

• Het kan nuttig zijn om- via contactpersonen van de opleiding -
contact te zoeken met studenten die de lerarenopleiding Biologie 
volgen/volgden, zodat je kennis kunt nemen van hun ervaringen.

Studielast



• Het handboek Biology 12e editie Campbell (Reece et al, 2020) 
wordt in de meeste biologiemodulen gebruikt. Uitgeverij Pearson.

• Verkoopadviesprijs ca. €100.

• NOG NIET BESTELLEN! 
Via ons isbn nummer heb je recht op 4 jaar Mastering Biology 
(anders 1 jaar)

Handboek Biology Campbell 12e editie 
global edition (Reece et al, 2020)



• Deelnemen aan de biologie-excursies is verplicht. 

• Gedurende de gehele studie zijn er een aantal verplichte 
dagexcursies meerdaagse excursies.

• Super leuk en gezellig!

Excursies



• Vraag vrijstellingen z.s.m. aan bij de examencommissie. 
De examencommissie heeft namelijk tot 8 werkweken nodig
om de aanvraag te behandelen. 

• Het is wenselijk om te weten wat je studieprogramma is, 
als je met de studie begint.

• https://www.windesheim.nl/werk-en-studie/opleidingen-en-
cursussen/educatie/lerarenopleidingen/lerarenopleiding-biologie-
afstandsleren/praktische-informatie/toelating/

• http://fd6.formdesk.com/windesheimoso/Aanvraag_vrijstellingen_V
O/?action=100&nextstep=15

Vrijstellingen

https://www.windesheim.nl/werk-en-studie/opleidingen-en-cursussen/educatie/lerarenopleidingen/lerarenopleiding-biologie-afstandsleren/praktische-informatie/toelating/
http://fd6.formdesk.com/windesheimoso/Aanvraag_vrijstellingen_VO/?action=100&nextstep=15


• Op de website van de Dienst Uitvoering 
Onderwijs DUO (ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap) vind je alle informatie 
over de lerarenbeurs.

• https://duo.nl/particulier/leraar/de-
lerarenbeurs/aanvragen-lerarenbeurs.jsp

Lerarenbeurs

https://duo.nl/particulier/leraar/de-lerarenbeurs/aanvragen-lerarenbeurs.jsp


• Interesse biologie
• Docentschap
• Stage

Docent Biologie



- Goed contact
- Klein maar fijn
- Gezellig!

De docenten



Waarom deze 
opleiding?



• Iets voor jou?

• Contactpersonen van de opleiding zijn graag bereid 
om vragen te beantwoorden.

• Je kan jouw vraag via de mail sturen naar: 
pj.van.zijtveld@windesheim.nl

Lerarenopleiding Biologie



• https://www.youtube.com/watch?v=NCdbEhVzd2g&f
eature=youtu.be

Voorlichting Lerarenopleidingen voortgezet onderwijs

https://www.youtube.com/watch?v=1vxP5w0AU5A
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