Informatie over het masterprogramma Educatie en Communicatie
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Digitale leeromgeving en studiematerialen
Boekenlijst
Betalen bij de UU
Meer informatie nodig?

De lerarenopleidingen van Universiteit Utrecht worden verzorgd door de Graduate School of Teaching (GST).
Je start komend semester met Pedagogiek 1, Vakdidactiek 1 en Professional in de Praktijk 1a en 1b. Deze
cursussen worden alleen naast elkaar gevolgd. Hetzelfde geldt voor Pedagogiek 2, Vakdidactiek 2 en
Professional in de Praktijk 2. Elke student wordt geplaatst in een vaste werkgroep bij de cursus Pedagogiek 1. De
opleiders van deze werkgroep zijn ook de begeleiders bij de cursus Professional in de Praktijk 1a/b.
Startweek: 3 februari – 6 februari
Aan het begin van de cursussen Pedagogiek 1, Professional in de Praktijk en Vakdidactiek 1 zal je als leraar-inopleiding (afgekort lio) één week geheel in beslag genomen worden door dagelijkse opleidingsbijeenkomsten.
Dat is de week van maandag 3 februari tot en met donderdag 6 februari 2020. Volledige deelname aan deze
startweek is verplicht.
In deze startweek 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.
Alle praktische informatie is te vinden op de site: www.students.uu.nl/teaching/intro-gst.
Heb je vragen over de Startweek? Mail het Studiestartweek-team (intro.gst@uu.nl). Vermeld hierbij altijd je
naam en studentnummer.
Bijeenkomsten op de universiteit
Tijdens het eerste beroepsvoorbereidende deel van de opleiding (de zgn Educatieve Module) vindt het onderwijs
op maandag tussen 09:00 uur en 15:00 uur plaats.
Het tweede beroepsvoorbereidende deel van de opleiding (de Eerstegraads Module) wordt geroosterd op
dinsdag tussen 11:00 uur en 19:00 uur. Zorg er dus voor dat je op deze tijdstippen geen andere
(school)verplichtingen hebt.
Bekendmaking stageplaatsen
De stageplaatsen worden zo snel mogelijk bekend gemaakt (voor de kerstvakantie). Mocht je nog niet weten op
welke school je stage zal lopen, hoor je dit tijdens de startweek 1.
Studenten die gekozen hebben voor de baan-variant, moeten zelf zorgen voor een geschikte baan. Onder
geschikte baan verstaan wij:
 Een baan als docent in het regulier (dus niet: particulier en/of speciaal) voortgezet onderwijs in het schoolvak
waarin je een bevoegdheid wilt halen
 Bij de voltijd opleiding minimaal 0.3 maximaal 0.5 fte
 Bij de deeltijdopleiding minimaal 0.3 maximaal 0,8 fte
 Ten minste 1 klas in bovenbouw havo/vwo (60 uur gedurende de gehele opleiding)
 Bij voorkeur minimaal 1 klas onderbouw
 Beschikbaarheid voor onderwijs aan de lerarenopleiding (de startweek, de maandag tijdens het eerste
deel van de opleiding; dinsdag gedurende het tweede deel van de opleiding)
Zie voor stage-informatie de stagebrochure: http://www.students.uu.nl/teaching > jouw opleiding > Stage. Heb je
daarna nog vragen over baan/stage: stagebureau.gst@uu.nl.
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Een stagebegeleider op school die voldoende tijd heeft voor en affiniteit en ervaring met begeleiding van
studenten. Dit mag een vakcollega zijn, maar het hoeft niet.

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 digitale leeromgevingen (BlackBoard) waar je toegang toe hebt vanaf de
start van de opleiding, als je inschrijving bij Universiteit Utrecht in orde is. 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.
Boekenlijst
Voor de cursus Pedagogiek 1 heb je in ieder geval nodig:
 Geerts, W. & Van Kralingen, R. (2016). Handboek voor leraren (2e druk). Bussum: Uitgeverij Coutinho.
 Ebbens, S. & Ettekoven, S. (2016). Effectief leren, basisboek (4e druk). Groningen/Houten: Noordhoff
Uitgevers, B.V.
Daarnaast heb je afhankelijk van je schoolvak (vakdidactiek) en van de cursussen die je kiest mogelijk andere
literatuur nodig.
Betalen bij de Universiteit Utrecht
Bij de UU kun je nergens met contant geld betalen. Koffie, kopiëren/printen en ook de lunch kun je alleen
afrekenen via contactloos betalen, al zijn er ook plekken waar je kunt pinnen. Er zijn prepaid kaarten te koop.
Meer informatie nodig?
Meer informatie over de opleiding, het studieprogramma en praktische zaken vind je op de website van de
Lerarenopleiding van Universiteit Utrecht: (http://www.students.uu.nl/teaching > jouw opleiding Educatie en
Communicatie).

