Selectieprocedure stagevariant 1 universitaire lerarenopleidingen VU
Leraar voorbereidend hoger onderwijs maatschappijleer en maatschappijwetenschappen
Leraar voorbereidend hoger onderwijs biologie
1. Voor de masteropleidingen Leraar VHO maatschappijleer en maatschappijwetenschappen en
Leraar VHO biologie wordt het maximum aantal toe te laten studenten per opleiding jaarlijks
vastgesteld voor 1 mei voorafgaand aan het academisch jaar.
2. De opleiding kent twee instroommomenten: september en februari. Per instroommoment wordt
aan de toegelaten studenten na inschrijving een stageplaats toegekend. Selectiecriteria voor
toelating zijn:
a. afgeronde master in het vakgebied en geen vakdeficiënties op moment van start van de
opleiding;
b. cijferlijsten van de gevolgde bachelor- en masteropleiding met een korte toelichting op
vakken die van belang zijn voor de opleiding tot 1e graads leraar in het schoolvak;
c. relevante ervaring/opleiding/cursussen ;
d. motivatie en referenties;
e. Professionaliteit: goede communicatieve, pedagogische en didactische vaardigheden.
3. Selectieprocedure
a. Indien het aantal aanmeldingen de vastgestelde limiet (ad 1) overschrijdt vindt selectie
voor het desbetreffende vak plaats.
b. Indien overgegaan wordt tot selectie dienen studenten die zich willen aanmelden voor
de desbetreffende masteropleidingen (ad 3a) voor de vastgestelde uiterste
inschrijfdatum de volgende documenten aan te leveren:
i. bachelor- en mastergetuigschriften, overzicht vakkenpakketten en cijferlijsten
van de gevolgde opleidingen met een korte toelichting op vakken die van belang
zijn voor de opleiding tot eerstegraads leraar in het schoolvak;
ii. cv;
iii. een motivatiebrief waarin wordt aangetoond welke communicatieve,
pedagogische en didactische vaardigheden de kandidaat bezit. Deze
vaardigheden kunnen worden aangetoond door relevante ervaring, opleiding,
cursussen met goede beoordeling zoals een oriëntatiecursus voor het
onderwijs, leservaring, werken met jongeren (jeugdtrainer, groepsleider bij
scouting, etc.);
iv. Twee brieven van aanbeveling, geschreven door leidinggevende, docent,
begeleider o.i.d. van voorafgaande studie of werkervaring. In de brief staat
aangeduid welke kwaliteiten de kandidaat geschikt maakt voor het onderwijs.
c. Op basis van aangeleverde documenten vindt een eerste selectie plaats met de onder
punt 2 genoemde selectiecriteria. Hieruit komen drie categorieën voort:
i. studenten die de Educatieve Minor met succes hebben doorlopen worden in
principe toegelaten. Er volgt nog wel een intakegesprek;
ii. studenten die kansrijk zijn omdat ze op alle selectiecriteria positief scoren;
iii. studenten die niet kansrijk zijn omdat ze op één of meerdere selectiecriteria
negatief scoren.
d. Vervolgens worden selectiegesprekken gevoerd met kansrijke studenten. Op basis van
het aantal plaatsen worden de meest kansrijke studenten toegelaten.
e. De overige studenten ontvangen bericht van afwijzing voor het betreffende
startmoment.
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Kandidaten die kiezen voor de baanvariant dienen zelf voor een geschikte baan in het voortgezet onderwijs te
zorgen.

