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Huidige situatie
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Educatieve Minor/ module:
Verwantschapstabel (wettelijke regeling sinds 2009, regelmatige
aanpassingen)

Master (eenjarig):
Bachelor en master in het schoolvak (120-180 EC vakinhoud)
Brochure vakinhoudelijk masterniveau (2006), toelating door 
lerarenopleiding of faculteit

Master (tweejarig):
Bachelor diploma, toelating door examencommissie faculteit



Maar…
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Brede bachelor opleidingen

University colleges

Grote variatie aan bachelor en master combinaties

Partners (VO, OCW, KNAW): ‘Eisen te strikt’ 



Bachelor geeft voldoende vakinhoud, master geeft 
academische oriëntatie op masterniveau
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Uitgangspunt is dat kandidaten:

- Voor de beperkte tweedegraads bevoegdheid een aan het 
schoolvak gerelateerde opleiding volgen of hebben afgerond;

- Voor toelating tot de tweejarige masteropleiding een aan het 
schoolvak gerelateerde bacheloropleiding hebben afgerond;

- Voor toelating tot de eenjarige masteropleiding een aan het 
schoolvak gerelateerde bacheloropleiding en een (relevante) 
masteropleiding hebben afgerond



Uitwerking educatieve minor en module
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- Ba in het schoolvak → direct toelaatbaar
(verwantschapstabel)

- Andere bachelor (breed, UC) → kamer bepaalt toelaatbaarheid*    

* De kamer stelt vergelijkbare eisen aan de vakinhoud als aan bacheloropleidingen die in de 
verwantschapstabel zijn opgenomen.
Soms stellen we strikte eisen, bijvoorbeeld bij taalvaardigheid.



Uitwerking tweejarige master
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- Ba in het schoolvak → direct toelaatbaar

- Andere Ba → vakinhoudelijke aanvulling tot maximaal
30 EC (op basis van Ba in het schoolvak)*    

- Ba en meer dan 30 EC → niet toelaatbaar
reparaties

* Aanvulling vindt plaats in de master



Uitwerking eenjarige master
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- Ba en Ma in het schoolvak → direct toelaatbaar

- Ba in het schoolvak en een → direct toelaatbaar met mogelijk advies
andere (relevante) Ma voor aanvulling vakinhoud

- Andere relevante Ba en → vakinhoudelijke aanvulling tot maximaal 
(relevante) Ma 30 EC (op basis van Ba in het schoolvak)*

- Ba en Ma en meer dan → niet toelaatbaar, tenzij…
30 EC reparaties

* Aanvulling vindt plaats in de master



Bepalen toelaatbaarheid (vakinhoud)
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- Op student niveau i.p.v. opleidingsniveau (voor minor in aanvulling
op verwantschapstabel)

- Landelijke kamer per schoolvak voor uitvoering of toezicht op 
lokale commissies



Discussie
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Moeten de toelatingseisen aangepast worden?

Is de vakinhoud voor eerstegraads bevoegdheid voldoende afgedekt
in de bachelor?

Moeten we harde vakinhoudelijke eisen op bachelorniveau stellen
(voorwaardelijk voor de bevoegdheid)? 

Zijn vakinhoudelijke adviezen op masterniveau afdoende?
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Welke rol krijgen de landelijke vakkamers: uitvoering of toezicht?

Willen we voor alle schoolvakken landelijk vakinhoudelijke cursussen
aanbieden naar voorbeeld van o.a. natk4all?

Welke landelijke afspraken moeten we maken?

Wat zijn de consequenties hiervan?

Discussie (vervolg)


