
1 

Informatie over het masterprogramma Educatie en Communicatie (E&C) en  
Science Education and Communication, track Teacher Degree (SEC TD)

In deze brief vind je informatie over: 
 Je examenprogramma
 De introductie: Openingsbijeenkomst en Startweek Stage/Baan
 Stageplaatsing
 Blackboard voor je studiematerialen
 Boekenlijst
 Je inschrijving
 Afmelden
 Vragen?

Je examenprogramma 
Je examenprogramma bestaat uit vier modules: de Educatieve Module (het eerste beroepsvoorbereidende 
deel), de Vakinhoudelijke Module (met vakinhoudelijke cursussen), de Eerstegraads Module (het tweede 
beroepsvoorbereidende deel) en de Onderzoeksmodule.  

Je start komend semester met de zogenoemde Educatieve Module oftewel het eerste 
beroepsvoorbereidende deel van de opleiding. Je volgt dan de cursussen Professional in Praktijk 1a en 1b, 
Pedagogiek 1 en Vakdidactiek 1. Deze cursussen worden gelijktijdig gevolgd. Ditzelfde geldt voor de 
cursussen die je tijdens de Eerstegraads Module zult gaan volgen: Professional in Praktijk 2, Pedagogiek 2 
en Vakdidactiek 2 (plus twee keuzecursussen). 

Meer informatie over de opleiding, het studieprogramma en praktische zaken vind je op de studentensite 
https://students.uu.nl/teaching > <jouw opleiding>. 

Verder: 
 Je vindt de cursusbeschrijvingen van de te volgen cursussen in de OSIRIS Onderwijscatalogus.
 Je persoonlijke rooster vind je, zodra gepubliceerd, in MyTimetable.
 Elke student wordt bij de cursus Professional in Praktijk 1a/b in een vaste werkgroep geplaatst en krijgt

een instituutsopleider toegewezen. Deze opleider is ook je werkgroepdocent bij de cursus Pedagogiek 
1. Bij Vakdidactiek is de vakdidacticus je docent.

 Je kunt in Osiris Student (https://osiris-student.uu.nl/)  onder Inschrijven > Toon mijn inschrijvingen > klik
op de juiste cursus je werkgroep voor Professional in Praktijk en Pedagogiek vinden. 

 Je dient je elk semester zelf in te schrijven voor de te volgen cursussen. Hierover ontvang je
automatisch bericht vanuit de onderwijsondersteuning. 

Startweek Stage/Baan en Openingsbijeenkomst 
De opleiding begint met de Startweek Stage/Baan en een Openingsbijeenkomst. Je wordt verwacht bij de 
Openingsbijeenkomst van jouw opleiding (omdat je een startende student bent van de master E&C of SEC 
TD) én bij de Startweek Stage/Baan (omdat je in februari begint met de praktijkcursus Professional in 
Praktijk 1 (PiP1)).  

Volledige deelname aan deze Startweek is verplicht voor álle startende studenten van de 
masterprogramma’s Educatie en Communicatie en SEC TD (ongeacht of je de stage- of baanvariant van de 
opleiding volgt). 

Openingsbijeenkomst 
De Openingsbijeenkomst is bedoeld voor alle startende studenten van de masterprogramma’s E&C en SEC 
TD. De datum is nog niet van alle opleidingen bekend, maar vindt ofwel plaats tijdens de Startweek 
Stage/Baan, of – voor SEC TD’ers - op maandag 6 februari van 13:15 – 15:00 uur in het Buys Ballotgebouw 
(zaal 4.01). 

https://students.uu.nl/teaching
https://mytimetable.uu.nl/
https://osiris-student.uu.nl/
https://www.uu.nl/buys-ballotgebouw
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Zodra bekend, zal alle info te vinden zijn op de website Intro GST.  
Tijdens de Openingsbijeenkomst heet de programmaleider van je opleiding je welkom en krijg je informatie 
over de inhoud van het programma, de keuzes die je daarbinnen kunt maken, je tutor, medezeggenschap 
en allerhande andere praktische zaken.  
 
Je ontvangt hiervoor nog een officiële uitnodiging vanuit je schoolvakfaculteit Geo, GW of Bèta. 
 
Startweek Stage/Baan 
Aan het begin van de cursussen Professional in Praktijk 1, Pedagogiek 1 en Vakdidactiek 1 zal je als leraar-
in-opleiding (afgekort lio) één week geheel in beslag genomen worden door dagelijkse 
opleidingsbijeenkomsten. Dat is de week van maandag 30 januari tot en met donderdag 2 februari 2023.  
 
Tijdens 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 
deze eerste week zullen we daarom veel aandacht besteden aan kennismaking en teamvorming. Ook 
vinden tijdens de Startweek de eerste colleges en bijeenkomsten van de cursussen plaats. 
 
Uiterlijk twee weken voor aanvang van de introductieactiviteiten ontvang je nadere informatie over de 
Startweek en de voorbereidingen die je ervoor moet doen.  
 
Alle praktische informatie over de Startweek van de GST (zoals het rooster) is te vinden op de webpagina: 
www.students.uu.nl/teaching/intro-gst. Deze wordt regelmatig geüpdatet, dus houd je mail en de website in 
de gaten. 
 
Heb je vragen over de introductie? Mail het GST-introductieteam (intro.gst@uu.nl). Vermeld hierbij altijd je 
naam en studentnummer. 
 
GST-onderwijs 
 Tijdens het eerste beroepsvoorbereidende deel van de opleiding (de  Educatieve Module) vindt het 

onderwijs op maandag tussen 9:00 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.  

 Tijdens de Vakinhoudelijke en de Onderzoeksmodule vindt je onderwijs verspreid over de week plaats, 
afhankelijk van de cursussen die je volgt op je ‘schoolvakfaculteit’. Houd hier rekening mee indien je de 
baanvariant van de opleiding volgt. 

Het is van belang dat je op deze tijdstippen geen andere (school)verplichtingen hebt. 
 
Bekijk de jaarkalenders van de GST en je schoolvakfaculteit op de onze studentensite > 
Onderwijs/Academics > Roosters/Schedules. 
 
Je persoonlijke rooster vind je, zodra gepubliceerd, in MyTimetable.  
 

Stageplaatsing 
Alle studenten die in februari met een praktijkcursus (PiP1 of PiP2) starten én een stageschool nodig 
hebben, zijn inmiddels toegevoegd aan de stagetool. Het merendeel van de studenten is zelfs al geplaatst 
op hun stageschool. Mocht je nog niet geplaatst zijn; geen zorgen. Als je in januari geplaatst wordt, dan is er 
nog voldoende tijd om kennis te maken.  
 
Studenten die zich aangemeld hebben voor de baanvariant moeten zelf zorgen voor een geschikte baan. 
Onder een geschikte baan verstaan wij: 
− Je werkt in het voortgezet onderwijs op een reguliere school in Nederland (dus NIET speciaal voortgezet 

onderwijs, het mbo, een hogeschool of een particuliere school) als docent in het schoolvak waarin je 
een bevoegdheid wilt halen, en je geeft les aan klassen met een minimale groepsgrootte van 20 
leerlingen, waarbij de maximale leeftijd van de leerlingen 18 jaar is en dezelfde lesmethoden en 
pedagogisch/didactische methodieken worden gebruikt als in regulier onderwijs; 

https://students.uu.nl/teaching/intro-gst
http://www.students.uu.nl/teaching/intro-gst
mailto:intro.gst@uu.nl)
https://students.uu.nl/teaching
https://mytimetable.uu.nl/
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− je observeert tijdens PiP1 in totaal 50 lesuren (1 lesuur is 50 minuten) en verzorgt gedurende de gehele 
masteropleiding (dus voor PiP1 en PiP2 samen) ten minste 125 lesuren zelfstandig aan vaste klassen 
waarvan minimaal 65 lesuur in de onderbouw (vmbo-t, havo- en/of vwo-onderbouw) en minimaal 60 in 
eerstegraads gebied (bovenbouw havo/vwo); 

− indien je wisselt van stage- naar baanvariant ná de eerste praktijkcursus PiP1 dien je gedurende PiP2 
60 lesuren in (een) vaste klas(sen) in de bovenbouw havo/vwo te verzorgen); 

− je hebt een (in het geval van PiP1 tweede- of eerstegraads en in het geval van PiP2 een eerstegraads) 
bevoegd collega (die lesgeeft in hetzelfde schoolvak) als begeleider en beoordelaar die daar tijd voor 
vrijmaakt en geschoold is in het begeleiden van docenten in opleiding; 

− je bent beschikbaar op de momenten dat de lerarenopleiding onderwijs aanbiedt; 
− je bent tijdens PiP1 voltijd minstens zes dagdelen op school aanwezig. Tijdens PiP2 voltijd ben je vier 

dagdelen per week aanwezig op school; 
− je hebt een maximale aanstelling van 0,5 fte. 
 
Houd er rekening mee dat de studiebelasting tijdens de Vakinhoudelijke en Onderzoeksmodule zwaarder is 
dan tijdens de beroepsvoorbereidende modules. 
 
Alle informatie over stages en de baanvariant vind je in de stagebrochure. Heb je nog vragen? Neem dan 
contact op met het Stagebureau via stagebureau.gst@uu.nl. 
 

Blackboard voor je studiematerialen 
Studiematerialen worden geplaatst in de digitale leeromgevingen op Blackboard, waar je—indien je 
inschrijving bij de Universiteit Utrecht in orde is—toegang tot hebt vanaf de start van de opleiding. 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 cursussen Pedagogiek 1, Professional in Praktijk 1 en Vakdidactiek 1 heb je in ieder geval nodig: 
− Geerts, W. & Van Kralingen, R. (2020). Handboek voor leraren (3e druk). Bussum: Uitgeverij Coutinho. 
− Alst, M. van, Loor, O. de, Spijkerboer, L. (2020). Effectief leren, de docent als regisseur (5e druk). 

Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers, B.V. 
 

Daarnaast heb je afhankelijk van je schoolvak voor Vakdidactiek en van de keuzecursussen die je kiest 
mogelijk ook andere literatuur nodig. Voor informatie over de benodigde literatuur verwijzen we je graag 
naar de onderwijscatalogus (https://www.uu.nl/onderwijscatalogus). Voor iedere cursus die je gaat volgen 
vind je hier een cursusbeschrijving. Daar staat onder het kopje Materialen het studiemateriaal dat je nodig 
hebt voor die cursus, inclusief de boeken. 
 

Je inschrijving 
Zorg ervoor dat je tijdig aan je toelatingsvoorwaarden en aan de overige inschrijfeisen (zoals betaalwijze 
collegegeld) voldoet, anders kun je niet starten met de opleiding. Jouw toelatingsvoorwaarden vind je in je 
toelatingsbeschikking/-bericht. Over de toelatingseisen en inschrijfeisen ontvang je bericht van de afdeling 
Mastertoelating en de Studentenservice/Centrale Studentenadministratie, dus houd je mailbox in de gaten. 
 

Afmelden 
Wanneer je besluit niet aan het masterprogramma deel te nemen:  
− meld dit z.s.m. aan mastertoelating.gst@uu.nl en gst@uu.nl; 
− annuleer je inschrijfverzoek via Studielink.   

 
Vragen? 
− Meer informatie over de opleiding, het studieprogramma en andere opleidingsspecifieke praktische 

zaken vind je op de website van de lerarenopleidingen van Universiteit Utrecht: 
www.students.uu.nl/teaching > kies je opleiding. 

− Algemene praktische informatie over inschrijven/uitschrijven, financiering en IT-voorzieningen (Solis-ID, 
MYUU-app, MyTimetable, Wifi, Osiris, Blackboard en printen/kopiëren) vind je op 

https://students.uu.nl/media/18743
mailto:stagebureau.gst@uu.nl
http://www.uu.nl/blackboard
https://www.uu.nl/onderwijscatalogus
mailto:mastertoelating.gst@uu.nl
mailto:gst@uu.nl
https://www.studielink.nl/
http://www.students.uu.nl/teaching
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https://students.uu.nl/praktische-zaken.  
− Je kunt ook contact met ons opnemen. Afhankelijk van je vraag, kun je bij een van de onderstaande 

afdelingen terecht. Weet je niet welke afdeling je moet benaderen, mail dan je vraag naar het Studie-
informatiepunt (Stip) van de GST: stip.gst@uu.nl. 

• Vragen over de toelating(sprocedure): mastertoelating.gst@uu.nl  
• Inhoudelijke vragen over het programma: gst@uu.nl 
• Vragen over studieplanning: studieadviseur.gst@uu.nl  
• Vragen over stages en baaneisen: stagebureau.gst@uu.nl 
• Praktische vragen over roosters, cursusinschrijving, examens, etc.: stip.gst@uu.nl 
• Algemene vragen over studeren aan de Universiteit Utrecht (o.a. collegegeld, 

studiefinanciering, huisvesting): https://students.uu.nl/contact/studentenservice.  
• Heb je een buitenlandse vooropleiding en vragen? Neem dan contact op met het International 

Student Admissions office: admissionsoffice@uu.nl.  

 

https://students.uu.nl/praktische-zaken
mailto:stip.gst@uu.nl
mailto:mastertoelating.gst@uu.nl
mailto:gst@uu.nl
mailto:studieadviseur.gst@uu.nl
mailto:stagebureau.gst@uu.nl
mailto:stip.gst@uu.nl
https://students.uu.nl/contact/studentenservice
mailto:admissionsoffice@uu.nl
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