Opscholingstraject bevoegdheid groepsleerkracht vmboonderbouw (basis/kader)
Heb jij je Pabo-diploma en wil je de bevoegdheid ‘groepsleerkracht vmbo-onderbouw
basis/kader’ behalen? Volg dan het opscholingstraject zodat je straks bevoegd voor de
klas staat!

Doel
Als je dit traject met succes afrondt, behaal je de bevoegdheid 'groepsleerkracht onderbouw
basis/kader'. Na het opscholingstraject ben je inzetbaar en bevoegd voor Nederlands,
Rekenen/Wiskunde en het gekozen vak of de vakken uit de profielkeuze. Op het certificaat worden de
vakken vermeld die je gekozen hebt. De bevoegdheid geldt voor het geven van lessen in de
onderbouw (eerste twee leerjaren) vmbo basis-kader. Je bent als groepsleerkracht breed inzetbaar in
de onderbouw vmbo basis-kader.

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor Pabo-gediplomeerden en afgestudeerden van de Pedagogische
Academie, die werkzaam zijn in de onderbouw van het vmbo basis-kader of in het voorbereidend
speciaal onderwijs en hier nog geen officiële bevoegdheid voor hebben. Bovendien ben je nog niet
gestart met een reguliere tweedegraads opleiding.

Programma
De opleiding is vormgegeven door middel van blended leren: een afgewogen mix van
contactonderwijs, online leren en werkplekleren. Het opleidingstraject bestaat uit de volgende
onderdelen:





een algemeen pedagogisch/didactisch deel gericht op de specifieke doelgroep van de
leerlingen onderbouw vmbo
een deel vakinhoud en vakdidactiek Nederlands
een deel vakinhoud en vakdidactiek Rekenen/ Wiskunde
een profieldeel vakinhoud en vakdidactiek. Je kiest uit de volgende profielen: Engels, Mens
en Maatschappij, Mens en Natuur.

Onderwijsvorm
Ons onderwijs is een mix van contactonderwijs, onlineleren en werkplekleren. Een combinatie van
inspirerende hoorcolleges waarin de theoretische verankering van het onderwerp centraal staat,
werkcolleges, waarin in groepjes gewerkt wordt aan concrete opdrachten, intervisie over het werken
als groepsleerkracht in een klas en digitale lessen. Daarnaast vindt het leren ook plaats op de
werkplek zelf. Kortom: blended learning.

Duur en studiebelasting
Duur: 12 contactbijeenkomsten op woensdagen van 13:30 tot 19.30 uur. Verdeeld over een periode
van een half jaar (uitgezonderd schoolvakanties regio Zuid). De totale studiebelasting is 30 EC (840
uur). Start: 7 februari en 5 september 2018

Aantal deelnemers
Minimaal 12 - maximaal 24 personen

Diplomering
Wanneer je het opscholingstraject succesvol afrondt, ontvang je een certificaat.

Vooropleiding
Bachelordegree Pabo of Pedagogische Academie.

Waar
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Kapittelweg 35, 6525 EN Nijmegen.
Daarnaast is er de mogelijkheid om dit traject te volgen door middel van een incompany-traject op de
eigen school. We stemmen als HAN met de onderwijsorganisatie en toekomstige deelnemers af hoe
we het maatwerktraject invullen.

Wanneer
Start: 7 februari of 5 september 2018

Kosten
Het opleidingstraject kost 4950 Euro. Deze kosten worden door de rijksoverheid vergoed. Via de
werkgever kan de subsidie worden aangevraagd bij DUS-I (Dienst Uitvoering Subsidies aan
Instellingen).

Informatie
Voor meer informatie en aanmelding kun je kijken op www.han.nl/opscholingstrajectbevoegdheidvmbo en/of contact opnemen met deeltijd.educatie@han.nl. Ook kun je contact
opnemen met het HAN voorlichtingscentrum via info@han.nl of T (024) 353 05 00.

