Bijlage 1 - Samenvatting voor zienswijzen andere instellingen
Bijlage bij de Aanvraag TMD Dienstverlening en Producten 28 mei 2019
Deze bijlage bevat een samenvatting van de aanvraag voor publicatie op de website van de CDHO ten
behoeve van zienswijzen van andere instellingen.

Algemeen
Naam instelling
Contactgegevens

Christelijke Hogeschool Windesheim
Christelijke Hogeschool Windesheim
Postbus 10090
8000 GB Zwolle

Opleiding
Naam
Internationale naam
ISAT-code
Taal
Welke bve-instelling mede
de opleiding verzorgt
Opleidingsniveau en oriëntatie
Inhoud

Inrichting

Docent en kennismanager Dienstverlening en Producten (D&P)
Teacher services and products
39301
Nederlands
N.v.t.
Hbo-bachelor
De lerarenopleiding D&P is een opleiding waarbij opgeleiden een
tweedegraads bevoegdheid krijgen voor het lesgeven op het vmbo
in het eindexamenprofiel Dienstverlening en Producten. Dit profiel
bestaat uit vier profielmodules, keuzevakken en
loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). De profielmodules zijn:
organiseren van een activiteit, presenteren, promoten en
verkopen, het maken en verbeteren van een product en het maken
van een multimediaal product. De keuzevakken zijn:
geüniformeerde dienstverlening en veiligheid; podium; milieu
hergebruik en duurzaamheid; werken aan natuur en milieu;
voeding en beweging; digispel; en robotica. De startbekwame
docent kan lessen verzorgen in al deze onderdelen. De opleiding
onderscheidt zich van andere profielen in het vmbo door de
breedte van de inhoud en door de nadruk op action learning en
LOB.
De opleiding kent 240 studiepunten. Het curriculum bestaat uit
120 studiepunten aan generieke onderdelen zoals “samen
opleiden”, onderwijskunde, LOB en onderzoek. Er zijn 60
studiepunten voor D&P inhoudelijk, gericht op de profielmodules
van het vmbo, 15 studiepunten gericht op keuzevakken voor het
profiel D&P en 15 studiepunten profileringsruimte. Er zijn 30
studiepunten voor een zelf te kiezen minor. Er is een
standaardroute en een route die studenten samen met de LOB’er

Studielast
Vorm
Gemeente(n) waar de
opleiding wordt gevestigd
Doelgroep van de opleiding

CROHO (sub)onderdeel en
motivering
Geplande startdatum
opleiding
Nadere vooropleidingseisen
Capaciteitsbeperking
Korte omschrijving
arbeidsmarktmogelijkheden

Overige informatie

kunnen opstellen. Omdat gewerkt wordt met leeruitkomsten kan
een student tijd, vorm en volgordelijkheid zelf indelen samen met
de LOB’er.
240 European Credits (ec)
Deeltijd
Zwolle
Werkenden (onderwijs en andere sectoren), werkzoekenden en
schoolverlaters met mbo 4, havo, vwo of 21+-toets, en Pabostudenten (tweede bevoegdheid).
Voor werkenden en werkzoekenden kan een passend
maatwerktraject worden samengesteld afhankelijk van al
verworven competenties.
De opleiding 39301 is ingedeeld in CROHO-onderdeel Onderwijs.
1-9-2020
N.v.t.
N.v.t.
Afgestudeerden werken als leraar op het vmbo in het profiel
Dienstverlening en Producten, waar leerlingen met het oog op een
gefundeerde loopbaankeuze kennismaken met meer sectoren en
daarnaast loopbaanoriëntatie en -begeleiding krijgen om ze in hun
keuzes te begeleiden.
-

