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Je staat er niet alleen voor



JOUW BAAN IS VAN GROTE BETEKENIS



DE UITDAGING VAN DE DECAAN



TEACHERS IN RESIDENCE



DE OVERHEID GEEFT JOU HET ULTIEME HANDVAT



HET MENSELIJKE PERSPECTIEF VAN DE ERVARINGSDESKUNDIGE



DE BEGELEIDING VAN HET STUDIEKEUZEPROCES IS NIET ALLEEN DE TAAK VAN DE DECAAN

• Het is toch de taak 
van de decaan

• Ik heb het te druk

• Ik wil wel, maar ik 
weet niet hoe



DE BEGELEIDING VAN HET STUDIEKEUZEPROCES IS NIET ALLEEN DE TAAK VAN DE 
DECAAN



ENTHOUSIASMEER JOUW VAKCOLLEGA’S



ENTHOUSIASMEER JOUW VAKCOLLEGA’S



HOE KUN JE ALS DECAAN DIE BEREIDHEID TOT SAMENWERKEN BEREIKEN?



1. HET MAG!



2. ‘ORIËNTATIE OP STUDIE EN BEROEP’ EN HET PTA



2. ‘ORIËNTATIE OP STUDIE EN BEROEP’ EN HET PTA
HELEMAAL NIKS

LEEG



2. ‘ORIËNTATIE OP STUDIE EN BEROEP’ EN HET PTA
LEERDOELEN DOMEIN C & DOMEIN F



2. ‘ORIËNTATIE OP STUDIE EN BEROEP’ EN HET PTA
LEERDOELEN DOMEIN C & DOMEIN F

Leerdoelen Domein C: Oriëntatie op studie en beroep
• Leerdoelen Examenprogramma vwo kunst / beeldend, dans, drama, muziek: 

De kandidaat:
• is zich bewust van de invloed van kunst en cultuur op onze fysieke en mentale 

werkelijkheid en ons handelen;
• heeft zich verdiept in de maatschappelijke betekenis van de 

geesteswetenschappen;
• kan benoemen binnen welke beroepsgroepen het gekozen kunstvak essentieel 

en/of relevant is;
• onderzoekt verschillende studierichtingen in het hoger onderwijs die inhoudelijk 

aansluiten op het schoolvak en kan benoemen welke onderwijsinstellingen deze 
studies aanbieden;

• kan benoemen welke vaardigheden en kwaliteiten gevraagd worden binnen 
verschillende vakgerelateerde studierichtingen en kan bepalen in hoeverre de 
eigen interesses en kwaliteiten hiermee overeenkomen.



2. ‘ORIËNTATIE OP STUDIE EN BEROEP’ EN HET PTA
LEERDOELEN DOMEIN C & DOMEIN F

Leerdoelen Domein F: Oriëntatie op studie en beroep
• Leerdoelen Examenprogramma vwo talen

De kandidaat:
• neemt kennis van beroepen en vakgebieden waarvoor de bij het schoolvak 

verworven kennis en vaardigheden relevant zijn;
• neemt kennis van verschillende taal- en communicatiestudies in het hoger 

onderwijs die inhoudelijk aansluiten op het schoolvak;
• verdiept zich in de maatschappelijke betekenis van geesteswetenschappen;
• doet ervaring op met inhouden/vraagstellingen van vakspecifieke taal- en 

communicatiestudies, die niet binnen de andere examendomeinen van het vak 
vallen;

• kan bepalen in hoeverre schoolvakgerelateerde studies overeenkomen met de 
eigen interesses en kwaliteiten.



3. DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING



4. CONCRETE TIPS EN GRATIS LESMATERIAAL

WWW.RU.NL/PUCSOCIETY/DOCENTEN/LESPAKKETTEN/

http://www.ru.nl/pucsociety/docenten/lespakketten/


4. CONCRETE TIPS EN GRATIS LESMATERIAAL

WWW.RU.NL/PUCSOCIETY/DOCENTEN/LESPAKKETTEN/

https://www.ru.nl/pucsociety/docenten/lespakketten/


DE DOCENT ALS AMBASSADEUR



SAMENWERKEN IS WINNEN



WWW.RU.NL/PUCSOCIETY/DOCENTEN/LESPAKKETTEN/

https://www.ru.nl/pucsociety/docenten/lespakketten/
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