Colloquium Doctum

Algemene Faculteit

Afdeling LOFO
en
Afdeling Tweedegraads Lerarenopleiding

2014-2015

Personen die de leeftijd van 23 jaar hebben bereikt en die niet voldoen aan de toelatingseisen voor
een studie aan de Algemene Faculteit, kunnen een toelatingstest (colloquium doctum) maken om
toegelaten te worden tot de Lerarenopleiding Funderend Onderwijs (LOFO) of de Tweedegraads
Lerarenopleiding Papiaments, Engels, Nederlands of Spaans.
LOFO
Het Colloquium Doctum voor de Lerarenopleiding funderend Onderwijs (LOFO) omvat de
volgende onderdelen:
1. taaltoets Nederlands
verplicht voor alle kandidaten
2. taaltoets Papiaments
verplicht voor alle kandidaten
3. toets ‘Geschiedenis van Curaçao’
verplicht voor alle kandidaten
4. een rekentoets
verplicht voor alle kandidaten
5. een mondelinge toets taalvaardigheid
verplicht voor alle kandidaten
6. een mondeling assessment van de algemene ontverplicht voor alle kandidaten
wikkeling, attitude en motivatie
NB: het colloquium doctum dient in zijn geheel te worden afgelegd. Er worden geen
vrijstellingen verleend voor afzonderlijke onderdelen
nadere toelichting:
1. Voor de toets ‘Geschiedenis van Curaçao’ dient de kandidaat de stof te bestuderen die in deze
reader is opgenomen . De vragen die zullen worden gesteld, zijn gebaseerd op de leerdoelen zoals
die in de hoofdstukken worden vermeld.
2. de mondelinge toets bestaat uit twee gedeelten:
a. een gedeelte waarop de kandidaat zich kan voorbereiden. Hij dient hiertoe een aantal korte
verhalen te lezen. In de reader is een aantal korte verhalen opgenomen. De kandidaten voor het
Colloquium Doctum voor de LOFO kiezen hieruit vier Nederlandse verhalen en vier verhalen in
het Papiaments.
b. een assessment waarop de kandidaat zich niet kan voorbereiden. In dit gedeelte zal
voornamelijk worden gelet op de algemene ontwikkeling van de kandidaat, zijn attitude en
motivatie voor het lerarenberoep.
De kandidaat is geslaagd voor het Colloquium Doctum indien voor alle onderdelen een
voldoende cijfer (minimaal een 5.5) is behaald, waarbij voor de mondelinge toets voor beide
gedeelten een cijfer wordt toegekend
Indien de kandidaat wordt afgewezen op grond van één of twee onderdelen, kan hij die
onderdelen herkansen in de maand juni. Indien hij wordt afgewezen voor meer dan twee
onderdelen, wordt hij gedurende de rest van het betreffende academisch jaar niet in de
gelegenheid gesteld te herkansen. Hetzelfde geldt indien hij wordt afgewezen voor het assessment
(onderdeel 6).
Indien een kandidaat is geslaagd voor het colloquium doctum voor de LOFO, dan geldt die
uitslag niet voor de andere afdeling van de AF, de tweedegraads lerarenopleiding. Indien de
kandidaat tussentijds wenst over te stappen, dient hij opnieuw het Colloquium Doctum van de
tweedegraads lerarenopleiding te doen.

Tweedegraads Lerarenopleiding
Het Colloquium Doctum voor de tweedegraads lerarenopleiding omvat de volgende onderdelen:
1. taaltoets Nederlands
verplicht voor alle kandidaten
2. taaltoets Engels
verplicht voor alle kandidaten
3. taaltoets Papiaments
verplicht voor alle kandidaten
4. taaltoets Spaans
verplicht voor de kandidaten die de
lerarenopleiding Spaans willen volgen.
5. toets ‘Geschiedenis van Curaçao’
verplicht voor alle kandidaten
6. een mondelinge toets taalvaardigheid
verplicht voor alle kandidaten
7. een mondeling assessment van de algemene ontverplicht voor alle kandidaten
wikkeling, attitude en motivatie
NB: het colloquium doctum dient in zijn geheel te worden afgelegd. Er worden geen
vrijstellingen verleend voor afzonderlijke onderdelen
nadere toelichting:
1. Voor de toets ‘Geschiedenis van Curaçao’ dient de kandidaat de stof te bestuderen die in deze
reader is opgenomen. De vragen die zullen worden gesteld zijn gebaseerd op de leerdoelen zoals
die in de hoofdstukken worden vermeld.
2. de mondelinge toets bestaat uit twee gedeelten:
a. een gedeelte waarop de kandidaat zich kan voorbereiden. Hij dient hiertoe een aantal korte
verhalen te lezen:
- alle kandidaten lezen drie korte verhalen in het Nederlands, drie in het Engels en drie in het
Papiaments
- De kandidaten die de lerarenopleiding Spaans willen volgen, lezen ook drie korte verhalen in
het Spaans.
De kandidaten kunnen kiezen uit de korte verhalen die zijn opgenomen in de reader.
b. een assessment waarop de kandidaat zich niet kan voorbereiden. In dit gedeelte zal
voornamelijk worden gelet op de algemene ontwikkeling van de kandidaat, zijn attitude en
motivatie voor het lerarenberoep
De kandidaat is geslaagd voor het Colloquium Doctum indien voor alle onderdelen een
voldoende cijfer (minimaal een 5.5) is behaald, waarbij voor de mondelinge toets voor beide
gedeelten een cijfer wordt toegekend
Indien de kandidaat wordt afgewezen op grond van één of twee onderdelen, kan hij die
onderdelen herkansen in de maand juni. Indien hij wordt afgewezen voor meer dan twee
onderdelen, wordt hij gedurende de rest van het betreffende academisch jaar niet in de
gelegenheid gesteld te herkansen. Hetzelfde geldt indien hij wordt afgewezen voor het assessment
(onderdeel 7).
Indien een kandidaat is geslaagd voor het colloquium doctum voor de tweedegraads
lerarenopleiding, dan geldt die uitslag niet voor de andere afdeling van de AF, de LOFO. Indien
de kandidaat tussentijds wenst over te stappen, dient hij opnieuw het Colloquium Doctum van de
LOFO te doen.

procedure:
De advertentie voor het colloquium Doctum wordt geplaatst in de lokale dagbladen in januari
Belangstellenden worden uitgenodigd om nadere informatie te halen bij de afdeling Student
Affairs van de UoC. Deze informatie wordt ook op de website van de UoC geplaatst.
De kandidaat schrijft zich in voor het colloquium vóór 27 februari bij de afdeling Student
Affairs en ontvangt bij inschrijving een reader met het benodigde studiemateriaal. De kosten voor
het Colloquium Doctum bedragen Naf 300,00 (inclusief reader).
geplande data:
(NB: de dagen die hieronder worden opgegeven kunnen worden gewijzigd. Neem svp contact op
met het secretariaat van de AF (744-2121/744-2122) voor de meest recente gegevens)
De schriftelijke toetsen Nederlands en Papiaments worden afgenomen op 23 maart
De schriftelijke toetsen Engels en rekenen worden afgenomen op 25 maart
De schriftelijke toetsen en Geschiedenis en Spaans worden afgenomen op 30 maart
Het mondeling wordt afgenomen op 1 april
De herkansing vindt plaats in juni.
Nadere gegevens omtrent tijden en lokalen worden bekend gemaakt via mail en op de website
van de UoC.
NB: de datums waarop de toetsen worden afgenomen kunnen afwijken van de datums zoals die
hierboven zijn aangegeven.

Inschrijvingsformulier voor het Colloquium Doctum van de Algemene Faculteit
Aan de Minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen
P/a Universiteit van de Nederlandse Antillen
Jan Noorduynweg 111
Curaçao
Ondergetekende :___________________________________________________
Geboren d.d.

:_________________________te________________________

Adres

: ______________________________te__________________

Telefoon

:___________________________________________________

E-mail

:___________________________________________________

kandidaat voor de

0 LOFO
0 tweedegraads lerarenopleiding (aankruisen wat van toepassing is)
geeft met verschuldigde eerbied te kennen:
- dat hij/zij kennis heeft genomen van het eerste lid van artikel 32 van de Landsverordening Universiteit van de Nederlandse Antillen (PB 1979, no. 27);
- dat hij/zij niet in het bezit is van de bedoelde getuigschriften of diploma’s om tot
de examens in de Algemene Faculteit te worden toegelaten;
- dat hij/zij in het bezit is van de navolgende diploma’s c.q. getuigschriften (zie aangehechte diploma’s en cijferlijsten)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
- dat hij/zij op grond van deze stukken geen toegang heeft tot de examens in de
Algemene Faculteit;
- dat hij/zij zich gaarne aan een onderzoek bedoeld in vorenvermeld eerste lid van
artikel 32 der Landsverordening Universiteit van de Nederlandse Antillen wenst te
onderwerpen, om bij het behalen van een gunstig resultaat daarvan en na de
noodzakelijke studies, examens aan de universiteit te mogen afleggen.
Redenen waarom ondergetekende zich tot u wendt met het verzoek hem/haar toestemming
te verlenen tot het ondergaan van bedoeld onderzoek.
Willemstad, _______________
LOFO
taaltoets Nederlands
taaltoets Papiaments
toets ‘geschiedenis van Curaçao’
rekentoets
mondelinge toets taalvaardigheid
mondeling algemeen assessment

Handtekening________________________

tweedegraads lerareopleiding
taaltoets Nederlands
taaltoets Papiaments
taaltoets Engels
taaltoets Spaans
toets ‘geschiedenis van Curaçao’
mondelinge toets taalvaardigheid
mondeling algemeen assessment
Alle toetsen zijn verplicht voor alle kandidaten van de betreffende opleiding, behalve de taaltoets Spaans
die alleen gemaakt dient te worden door de kandidaten die de lerarenopleiding Spaans willen volgen.

