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Beste studenten!  

 

Komend semester zullen we samen aan de slag gaan met de colleges Vakdidactiek 2. De colleges 

Vakdidactiek beginnen dinsdag 16 augustus 2022 op het Utrecht Science Park (voorheen De Uithof). Het 

programma voor het vervolg van Vakdidactiek 2 Nederlands krijg je dan te zien en staat tegen die tijd op 

Blackboard. 

 

Beknopt overzicht Vakdidactiek 2 

 

Vakdidactiek 2 is onderdeel van de Eerstegraads Module en naast Pedagogiek 2 en Professional in Praktijk 2 

een van de drie leerlijnen het komende semester. De Eerstegraads Module kenmerkt zich door meer nadruk 

op theoretische verdieping en aandacht voor de bovenbouw van havo en vwo. In de Eerstegraads Module 

ligt een duidelijk accent op het verder ontwikkelen van een onderbouwde visie op het eigen onderwijs in 

relatie tot de (school)organisatie en actuele maatschappelijke ontwikkelingen. 

Vakdidactiek 2 kent drie typen colleges: vakwerkcolleges (6x), clustercolleges gericht op didactische inhoud 

(3x) en vakdidactisch ontwerponderzoek (4x).  

Het college op dinsdag 16 augustus is het eerste clustercollege over didactische inhoud en houdt zich bezig 

met visieontwikkeling op bovenbouwdidactiek en curriculumontwerp.  

Dinsdag 6 september volgt het eerste vakwerkcollege. Dat gaat over Spreken, luisteren en argumenteren in 

de bovenbouw.  

 

Voorbereiding 

 

1) Voor het clustercollege didactische inhoud vind je de lesbrief hierbij, alsmede op 

https://students.uu.nl/teaching/intro-gst/infobrieven-en-informatie-vakdidactiek.  

2) Het eerste vakwerkcollege op 6 september gaat over Spreken, luisteren en argumenteren. De 

voorbereiding daarvoor komt op Blackboard te staan. 

 

Materiaal 

 

Voor de cluster- en vakwerkcolleges zijn de volgende boeken verplicht:  

• Projectgroep Nederlands V.O., Nederlands in de tweede fase. Een praktische didactiek, Bussum 

2002 (Coutinho), € 33.  ISBN 978 90 6283 322 1 

• Ilse Bolscher, Joop Dirksen, Hanneke Houkes en Stefan van der Kist, Literatuur en fictie. Een 

didactische handreiking voor het voortgezet onderwijs. Leidschendam 2005 (Biblion),  € 24,50.   ISBN 

90 5483 527 3 

 

Leeromgeving 

 

We werken tijdens dit college met Blackboard. Ook om hiermee te kunnen werken, moet je ingeschreven 

staan zodat je een wachtwoord kunt krijgen. Wil je daarvoor zorgen?  

 

We zien uit naar onze eerste ontmoeting met jullie tijdens de bijeenkomst op dinsdag 16 augustus a.s.  

 

Met vriendelijke groet!  

Erwin Mantingh & Adrienne Westermann 

https://students.uu.nl/teaching/intro-gst/infobrieven-en-informatie-vakdidactiek

