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Selectieprocedure stagevariant1 masterprogramma’s  
Leraar voorbereidend hoger onderwijs in: 
- Biologie 
- Geschiedenis en Staatsinrichting 
- Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen 
             
N.B. De selectie is onderdeel van de toelatingsprocedure. 
 
Selectiecriteria 
- Afgeronde master en geen vakdeficiënties op moment van start opleiding. 
- Relevante ervaring/opleiding en goede beoordeling van bijv. oriëntatiecursus (COEP/OCEP), minor, hbo-

lerarenopleiding, leservaring of werken met jongeren. 
- Professionaliteit: 

o Goede communicatieve vaardigheden 
o Sociale wendbaarheid: kunnen werken in verschillende teams 
o Betrouwbaar zijn en afspraken nakomen 
o Vloeiende beheersing Nederlandse taal 
o Beschikbaarheid voor de opleiding (in tijd en prioriteiten). 

  
 
Aan te leveren documenten (alleen complete dossiers worden in behandeling genomen) 
 
1) Motivatiebrief 

- Waarom kies je voor de educatieve master? 
- Welke relevante kwaliteiten en ervaring breng je mee? 
- Hoe heb je je georiënteerd op de opleiding/het voortgezet onderwijs?  

 
2) Twee brieven van aanbeveling 

- Geschreven door leidinggevende/docent/begeleider o.i.d. van voorafgaande studie, werk of stage 
- In de brief staat wat de kandidaat geschikt maakt voor het onderwijs 
Dit zijn tevens twee referenties (neem naam en 06-nummer op in de aanbevelingsbrieven).  

 
3) Een CV  

Met toelichting op de werkzaamheden m.b.t. relevante werkervaring. 
 
4) Bewijzen van relevante ervaring en goede beoordelingen,  

Te denken valt aan verslag/aanbeveling COEP/OCEP/andere onderwijsoriëntatie, minor, tweedegraads 
opleiding of werkgever. 

 
5) Diploma’s, overzicht vakkenpakketten en cijferlijsten 

- Hieruit blijkt of je vakinhoudelijk toelaatbaar bent en dat je bachelor en master zijn afgerond. 
- Als je master op het moment van aanmelden nog niet is afgerond, moet je een overzicht bijvoegen van 

de nog af te ronden onderdelen, de planning voor afronding daarvan en naam en telefoonnummer van de 
begeleider van die onderdelen. 

- Als er sprake is van vakdeficiënties, moet je bewijs meezenden waaruit blijkt dat de deficiënties zijn 
weggewerkt. 

- Als de deficiënties op het moment van aanmelden nog niet zijn weggewerkt, moet je een overzicht 
bijvoegen van de nog af te ronden onderdelen, de planning voor afronding daarvan en naam en 
telefoonnummer van de begeleider van die onderdelen. 

 
 
Selectieprocedure 

- 1e Selectie: op basis van bovengenoemde documenten. Daaruit komen twee categorieën:  
(1) Je voldoet aan de selectiecriteria: alleen bij overschrijding beschikbare stageplaatsen word je 

uitgenodigd voor een selectiegesprek.  
(2) Niet zondermeer plaatsbaar: je wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek. 

- 2e Selectie: selectiegesprek in een groep met andere kandidaten. 
Definitieve plaatsing gebeurt op basis van onze bevindingen tijdens de 1e en 2e selectie en het intakegesprek, 
dat in veel gevallen ook deel uitmaakt van de toelatingsprocedure.  
 
Kandidaten voor U-TEAch en de 2-jarige educatieve master worden toegelaten via de selectieprocedure van deze 
programma’s. 

                                           
1  Als kandidaat voor de baanvariant van deze masterprogramma’s moet je zelf voor een geschikte baan in het voortgezet onderwijs zorgen.  

Zonder baan word je niet toegelaten tot de opleiding. Je doorloopt de gewone toelatingsprocedure. 


