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Dit betekent dat je ofwel start met 
de E&C-master alfa of gamma óf 
met SEC R&D, óf met SEC TD met 

vrijstelling voor o.a. PiP1(a). 
Omdat je start met vakinhoudelijke 
cursussen, dien je aanwezig te zijn 
bij de Openingsbijeenkomst(en).  

− Startende studenten Educatie en 
Communicatie (E&C) alfa en gamma 
en SEC >  
Openingsbijeenkomst(en)  

− Startende studenten LVHO > 
Startweek Stage/Baan 

− Studenten E&C alfa, gamma en SEC 
die het eerste jaar hebben afgerond 
en nu met U-TEAch-programma 
beginnen > 
Startweek Stage/Baan 

− Deeltijd U-TEAch-studenten die in 
augustus 2023 beginnen met PiP2 
zijn aanwezig bij de Startdag in 
januari 2024. 
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Ja 

 

Start je met de track 
Teacher Degree (TD) van 

de master SEC zonder 
eerdere lesbevoegdheid? 

Start je in augustus met een van de 
volgende trajecten? 

 master Educatie en Communicatie 
(E&C) in een alfa- of 
gammaschoolvak 

 master Science Education and 
Communication (SEC), track 
Research Degree (R&D) of Teacher 
Degree (TD)  

Ja 

Ja 
U-TEAch 

Als SEC TD’er zonder eerdere 
lesbevoegdheid start je met o.a. 

PiP1(a) en daarom volg je de 
Startweek Stage/Baan. Daarnaast 

word je verwacht bij de SEC-
specifieke introductie-activiteiten in 

de eerste weken van het 
collegejaar, zie 

Openingsbijeenkomst(en). 

Start je in augustus met 
PiP1(a) als onderdeel van een 
van de volgende trajecten?: 

 Educatieve Module 
 Educatieve minor  
 Educational Profile 

(tweedegraads) 
 Leraar Voorbereidend 

Hoger Onderwijs (LVHO)  
 Zij-instromer in Beroep- 

subsidieregeling (ZIB) 

Je wordt verwacht bij de Startweek 
Stage/Baan. 

Flowchart GST-introductie 
Kun je deze flowchart niet goed lezen? Bekijk dan de informatie op pagina 2.  

Heb je vragen over de flowchart? Neem dan contact op met 
 

intro.gst@uu.nl.  

Ga je de reguliere opleiding 
volgen of (volg je) de 

internationale track U-TEAch? 

Regulier 
 

Nee 

Start je in augustus met de cursussen 
PiP2, Vakdidactiek 2 en evt. 

Pedagogiek 2 uit de zgn. 
Eerstegraads Module, omdat je  

 gaat beginnen met het 
Educational Profile 
(eerstegraads)? 

 al bezig bent met de master 
LVHO, de master E&C of SEC of 
het ZIB-traject en (o.a.) PiP1 al 
hebt afgerond? 

 een tweedegraads bevoegdheid 
hebt in hetzelfde schoolvak? 

 al in het bezit bent van een 
eerstegraads bevoegdheid in 
een ander schoolvak? 

Nee 

Je bent aanwezig bij de Startdag 
Eerstegraads Module. 

Indien je al een eerstegraads 
bevoegdheid hebt, word je alleen 
verwacht bij de Vakdidactiek 2-

bijeenkomst (clustercollege) op de 
Startdag Eerstegraads Module 

(tenzij je dit college al eerder hebt 
bijgewoond). 

Ja 
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Welke introductie volg je? 
 
Start je in augustus met (de reguliere of U-TEAch-track van) de eenjarige master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs (LVHO), het Zij-
instromer-In-Beroep-traject met subsidieregeling, de opleiding Educatie en Communicatie of Science Education and Communication 
(Research & Development óf Teacher Degree), de Educatieve Module, de educatieve minor of het Educational Profile (tweedegraads)? Kijk 
dan hieronder waarbij je aanwezig dient te zijn:  
 
Start je met het eerste jaar van de U-TEAch-track van de educatieve master Educatie en Communicatie (E&C) alfa of gamma, of Science Education and Communication (SEC)? 
Dan word je verwacht bij de Openingsbijeenkomsten E&C en SEC. 

Start je met de U-TEAch-track van de master LVHO? 
Dan start je met de Startweek Stage/Baan. 

Ben je al bezig met de master E&C alfa of gamma of met de master SEC, heb je het eerste jaar afgerond en start je nu met het beroepsvoorbereidende U-TEAch-programma? 
Dan start je met de Startweek Stage/Baan. 

Ben je een deeltijd U-TEAch-student die in augustus 2023 begint met o.a. de cursus Professional in Praktijk 2 (PiP2)? 
Dan ben je aanwezig bij de Startdag Eerstegraads Module in januari 2024. 

 

Start je met de master E&C in een alfa- of gammaschoolvak, óf met SEC track Research &Development (R&D), óf met SEC track Teacher Degree incl. vrijstelling voor o.a. PiP1(a) 
vanwege een eerder behaalde bevoegdheid? 
Omdat je start met vakinhoudelijke cursussen, dien je aanwezig te zijn bij de Openingsbijeenkomsten E&C en SEC. 

Start je met de master SEC track Teacher Degree (zonder vrijstellingen vanwege een eerder behaalde lesbevoegdheid)? 
Als SEC TD’er (zonder vrijstellingen) start je met o.a. de cursus Professional in Praktijk 1(a) (PiP1(a)) en daarom dien je aanwezig te zijn bij de Startweek Stage/Baan. 
Daarnaast word je verwacht bij de SEC-specifieke introductie-activiteiten in de eerste weken van het studiejaar. Zie Openingsbijeenkomsten E&C en SEC op de 
introductiewebsite. 
 

Start je in augustus met PiP1(a) als onderdeel van de educatieve module, de educatieve minor, het Educational Profile (tweedegraads), de master LVHO of ZIB met 
subsidieregeling? 
Je wordt verwacht bij de Startweek Stage/Baan, omdat je start met (o.a.) PiP1(a).  
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Heb je al een tweedegraads lesbevoegdheid waardoor je vrijstelling hebt gekregen voor (onder andere) PiP1?  
Dan word je verwacht bij de Startdag Eerstegraads Module (omdat je start met onder andere PiP2). 
 
Heb je al een eerstegraads bevoegdheid in een ander schoolvak, volg je daarom een verkort opleidingstraject en moet je dus Vakdidactiek 1, Vakdidactiek 2 en Professional in 
Praktijk 2 afronden? 
Dan word je verwacht bij het clustercollege van Vakdidactiek 2 op de Startdag Eerstegraads Module (tenzij je dit college al eerder hebt bijgewoond). 
 

Start je met het Educational Profile (eerstegraads), of ben je al bezig met de master LVHO, de master E&C of SEC en start je in augustus met 
de zogenoemde Eerstegraads Module (PiP2, Pedagogiek 2 en Vakdidactiek 2)? 
Dan word je verwacht aanwezig te zijn bij de Startdag Eerstegraads Module.  
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