Informatie over het Educational Profile
In deze brief vind je informatie over:





Cursusinschrijving
Startweek
Bijeenkomsten
Stage





Verklaring omtrent gedrag (VOG)
Digitale leeromgeving en
studiematerialen
Meer informatie nodig?

Het Educational Profile van Universiteit Utrecht wordt verzorgd door de Graduate School of Teaching
(GST).
Cursusinschrijving
Raadpleeg voor meer informatie over het studieprogramma de studentensite (students.uu.nl, kijk bij je
masterprogramma en kies vervolgens voor Profiles).
Je hebt je –via het cursusinschrijfformulier- inmiddels ingeschreven voor het onderwijs dat je zult volgen:
Teaching Practice 1 / Masterstage 1 (15 EC, GSTMS1) en Teaching Methodology 1 / Algemene Didactiek 1
(3,75 EC, GSTAlgD1), Subject Teaching Methodology 1/ Vakdidactiek 1 (GSTVD1xx) en Introduction
Educational Research (GSTPGO1). Als je het EP-traject wilt afsluiten met een tweedegraadsbevoegdheid
doe je een stage van 18,75EC – anders volg je in blok 2 een keuzecursus.
Je vindt een cursusbeschrijving op www.uu.nl/onderwijscatalogus. Typ de cursuscode in en klik op zoeken.
Elke student wordt geplaatst in een vaste werkgroep bij de cursus Didactiek 1 en krijgt een lerarenopleider
als mentor toegewezen. Deze mentor is ook je begeleider bij de cursus Masterstage 1.
Startweek: 5 februari tot en met 8 februari 2018
Aan het begin van de cursussen Algmene didactiek 1, Vakdidactiek en Masterstage 1 zul je als leraar-inopleiding (afgekort lio) één week geheel in beslag genomen worden door dagelijkse
opleidingsbijeenkomsten. Dat is de week van maandag 5 februari tot en met donderdag 8 februari 2018.
Volledige deelname aan deze startweek is verplicht voor alle studenten).
In deze eerste week treffen we voorbereidingen voor je start in het onderwijs in de weken daarna (voor
zover je nog niet aan het werk bent). Het groepsproces speelt een belangrijke rol bij de lerarenopleiding.
In die eerste week zullen we dan ook veel aandacht besteden aan kennismaking en teamvorming. Het
rooster van de startweek verschilt per opleidingsgroep. De startweek is gekoppeld aan de cursussen
Algemene Didactiek 1, Vakdidactiek 1 en Masterstage 1.
Bijeenkomsten op de universiteit
We streven ernaar na de startweek alleen op maandag gedurende de hele dag (tussen 9.00-19.00 uur) en
op dinsdagmiddag vanaf 15.15 uur bijeenkomsten en opleidingsactiviteiten te plannen. Zorg er dus voor
dat je op deze tijdstippen geen andere (school)verplichtingen hebt.
Stage
Voor de cursus Masterstage 1 (GSTMS1) verzorgt het Stagebureau een stage. Tijdens de eerste
bijeenkomst van vakdidactiek (in de startweek) hoor je op welke school je stage gaat lopen.
Verklaring omtrent gedrag (VOG)
Wettelijk gezien kunnen werkgevers vragen om een VOG. Voor werknemers in het onderwijs is de VOG
zelfs verplicht. Studenten die in dienst zijn van de school zullen dan ook verplicht een VOG aan moeten
vragen. Voor stagiairs is een VOG niet verplicht, maar we begrijpen en ondersteunen de overweging van
scholen om een VOG als voorwaarde te stellen voor een stageplaats.
Digitale leeromgeving en studiematerialen
Studiematerialen worden geplaatst in de digitale leeromgeving (BlackBoard) van de cursus waar de
materialen bij horen. We verstrekken geen (papieren) readers e.d., je kunt het materiaal zelf printen als je
dat wilt. Daarnaast zijn er boeken om aan te schaffen.
Meer informatie nodig?
Meer informatie vind je op de studentensite van Universiteit Utrecht: www.students.uu.nl.
Kijk bij kijk bij je masterprogramma en kies vervolgens voor Profiles)
Vragen over stage: stagebureau.gst@uu.nl.

