Beste aanstaande docent maatschappijleer en maatschappijwetenschappen,
Hartelijk welkom bij de lerarenopleiding van de Universiteit Utrecht. Goed om te merken dat
je enthousiasme hebt voor het onderwijs!
Tijdens jouw opleiding tot docent volg je ook de colleges vakdidactiek. Tijdens deze
bijeenkomsten ga je op zoek naar de doelen van het vak, kom je in aanraking met de middelen
die je kan inzetten om die doelen te bereiken en denk je na over de manier waarop je kan
toetsen of jouw doelen behaald zijn. Bij vakdidactiek 1 zal maatschappijleer behandeld
worden, in de cursus vakdidactiek 2 zal het vak maatschappijwetenschappen centraal staan.
Het eerste college is op dinsdag 4 februari, 13:15-17:00 uur in zaal G2.19 van het
Langeveldgebouw in Utrecht.
Ter voorbereiding op dat eerste college vraag ik je om te formuleren welke doelen
jouw leerlingen volgens jou moeten nastreven bij het vak maatschappijleer. Werk deze zo
concreet mogelijk uit. Geef bij elk doel ook aan waarom jij dat doel hebt gesteld.
Om inspiratie op te doen stel ik voor om de volgende bronnen te bestuderen. In de
examenstof voor vmbo, havo en vwo maakt de overheid duidelijk welke doelen leerlingen
moeten behalen bij het vak maatschappijleer. In het vakblad M&P, op de site van de
vakvereniging NVLM en van het expertisecentrum kan je inspiratie opdoen. Inzicht in een
actuele ontwikkeling vind je op curriculum.nu, daar is ook een visie op burgerschap
geschreven.
Het doel van het eerste college zal zijn om elkaar te leren kennen, praktische zaken te
regelen, maar vooral om een start te maken met vakdidactiek. Tijdens de eerste bijeenkomst
zullen we de doelen van ons vak bespreken (vandaar ook de voorbereidingsopdracht). Als we
die doelen helder hebben, kunnen we daarna verder met de manier waarop je leerlingen kan
begeleiden die doelen te behalen.
Tijdens de bijeenkomsten zullen we gebruik maken van het Handboek vakdidactiek
maatschappijleer (2019) van Rob van der Boorn (red.). Dat boek en het handboek burgerschap
(digitaal beschikbaar) zijn te vinden op de site van ProDemos.
Ik kijk uit naar de eerste bijeenkomst!
Hartelijke groet,
Koen Hoondert
k.hoondert@uu.nl

