
1

STAGEWIJZER
voor begeleiders en opleiders

Tweejarige 
Educatieve Master

1Collegejaar 2021-2022

Begeleide stage 1



2 3

Afkortingenlijst
 
 

In dit document komen verschillende afkortingen 
voor. De betekenis daarvan vind je hier:

APO/Academische en Professionele Ontwikkeling

BS1/Begeleide Stage 1

BS2/Begeleide Stage 2

FOEO/Formulieren ontwerp en evaluatie onder-
wijsactiviteiten

IO/Instituutsopleider

RDA/Radboud Docenten Academie

RU/Radboud Universiteit

SO/Schoolopleider
  
WPB/Werkplekbegeleider

ZS1/Zelfstandige stage 1

ZS2/Zelfstandige stage 2

Voorwoord
Dit is de stagewijzer voor Begeleide Sta-
ge 1 (BS1) van de Tweejarige Educatieve 
Masters. Deze stagewijzer is bestemd 
voor alle begeleiders en opleiders van 
de Tweejarige Educatieve Masters aan 
de Radboud Universiteit. De Radboud 
Docenten Academie (RDA) is verant-
woordelijk voor de organisatie van de 
stages. 

Deze stagewijzer is er om je helderheid te 
geven over de organisatie van de stages en 
wat daarin van jou als begeleider verwacht 
wordt. Daarnaast geeft dit document je 
handvatten voor de vormgeving en ontwik-
keling van het leerproces van studenten 
tijdens de stage. Het is dus nadrukkelijk 
niet bedoeld als een document dat in de 
spreekwoordelijke la verdwijnt. Het vraagt 
continue aandacht en gebruik. We raden 
daarom aan om het goed te lezen, het 
er af en toe bij te pakken en onderdelen 
ervan actief te bespreken met de student. 
Datzelfde vragen we ook aan studenten. 

BS1 is, net als de andere stages, een plek 
waar je student regie kan (leren) nemen 
over het eigen leerproces. In deze stage-
wijzer staan enkele kaders uitgewerkt, 
zodat je weet wat er van je verwacht wordt 
wat betreft begeleiding en beoordeling. De 
volgende instrumenten dienen hierbij als 
kader: 
• Stagedossier
• Stagebeoordelingsformulier
• Stagedoelen
• Startgesprek
• FOEO (Formulieren ontwerp en evalua-

tie onderwijsactiviteiten)
• Stand-van-zakengesprek (formatief)
• Evaluatiegesprek
• Lesbezoeken (formatief)

In deze stagewijzer verwijzen we naar deze 
instrumenten en leggen we de bedoeling 
en het gebruik ervan uit. 

Je student beschikt eveneens over een sta-
gewijzer. Die versie is deels identiek, maar 
bevat voornamelijk praktische informatie 
over de organisatie, het verloop en de 
beoordeling van de stages. In deze stage-
wijzer voor opleiders en begeleiders vind 
je aanvullende en achtergrondinformatie 
over bijvoorbeeld de visie op stage lopen 
en de context van het Samen Opleiden 
(waarin wordt besproken hoe stagescho-
len samenwerken met de RU). De stagewij-
zer voor de studenten vind je hier. 

We wensen je een prettige samenwerking 
met je student toe en we hopen dat je 
deze periode je student een goed beeld 
kunt geven van wat er allemaal op een 
academische, eerstegraads leraar afkomt, 
wie de leerlingen eigenlijk zijn en hoe jullie 
school als organisatie werkt. 

Met vriendelijke groet, 

Hedwig de Krosse,  
coördinator werkplekleren RDA
 
Harmen Schaap,  
opleidingscoördinator RDA

https://www.ru.nl/docentenacademie/stage/begeleiders-0/tweejarige-educatieve-master-0/
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Je student volgt gedurende de twee jaar 
steeds onderwijs op de universiteit (zowel 
vakinhoudelijk als methodologisch, vak-
didactisch en pedagogisch-didactisch) en 
loopt twee jaar stage. Dit maakt het moge-
lijk om kennis toe te passen in de onder-
wijspraktijk en om tegelijkertijd ervaringen 
uit diezelfde onderwijspraktijk te koppelen 
aan de theorie die in de opleiding wordt 
aangeboden. 

De opleiding bestaat uit verschillende 
lijnen (zie onderstaand figuur), waarvan de 
stage er één is: de ‘blauwe lijn’. BS1  is de 
start van ervaring opdoen in de onderwij-
spraktijk. BS1 wordt gevolgd door BS2 in 
het eerste jaar en twee zelfstandige stages 
(ZS1 en ZS2) in het tweede jaar van de 
opleiding. 

Voor BS1 staat zeven EC (totale belasting: 
196 uur). Dit maakt de stage dan ook 
tot een deeltijdstage binnen een voltijds 
masterprogramma. Dit aantal uren omvat 
het voorbereiden, uitvoeren en evalueren 
van lessen, het uitvoeren van opdrachten 
die worden aangestuurd vanuit cursussen 

en het bijwonen van onderwijsactivitei-
ten (bijvoorbeeld leerlingbesprekingen of 
sectievergaderingen). Je kunt je student de 
gehele dinsdag en de donderdagochtend 
op school verwachten.

Het combineren van alle lijnen van de op-
leiding doet een beroep op verschillende 
vaardigheden van je student, zoals regie 
nemen  en actief om begeleiding kunnen 
vragen. 

BS1 is voornamelijk oriënterend en ex-
ploratief van aard: de student gaat zich 
oriënteren op het schoolvak, de lesmetho-
den, de leerlingen en de organisatie van 
het onderwijs. En de student gaat oefenen 
met de eerste stappen voor de klas. Dit 
betekent dat de nadruk niet ligt op zo snel 
mogelijk voor de klas. We komen hier in de 
volgende paragrafen op terug. 

1. Praktische informatie 

Overzicht leerjaar 1 en 2:

Begeleide  
Stage 1

Begeleide  
Stage 2

Zelfstandige  
Stage 1

Zelfstandige  
Stage 2

Academische en Professionele Ontwikkeling (APO)

Pedagogisch-didactische lijn

Praktijklijn

Onderzoekslijn

Vakinhoudelijke lijn

Wat zijn de doelen van Begeleide Stage 1?

De doelen van BS1 zijn direct aan de stu-
dent gericht. Dit hebben we in deze stage-
wijzer voor werkplekbegeleiders behou-
den. 

Aan het einde van BS1 ben je in staat om:
 
Als vakdidacticus/pedagoog:
• op basis van observaties en gesprek-

ken een beeld te schetsen van (het 
leren van) leerlingen tijdens een onder-
wijsactiviteit (zowel vakdidactisch als 
pedagogisch);

• zelfstandig een onderwijsactiviteit voor 
leerlingen te ontwerpen en uit te voe-
ren en met hulp te evalueren;

• een eerste vakdidactische en pedagogi-
sche visie te articuleren over hoe jij de 
inhoud van jouw onderwijs zou willen 
vormgeven en waarom je voor deze 
manier zou kiezen. 

Als professional:
• gericht en geïnformeerd te observeren 

(en onderscheid te maken tussen waar-
nemen, interpreteren en oordelen);

• als beginnend leraar jezelf te presente-
ren binnen de school;

• te reflecteren op de ontwikkeling die je 
gedurende het eerste semester hebt 
doorgemaakt als beginnend docent;

• een breed beeld te schetsen van het 
onderwijsveld en van de doelen en 
doelgroepen in het onderwijs;

• verschillende facetten te onderschei-
den van het docentschap en de con-
text van de (opleidings)school waar je 
stageloopt;

• eigen leerdoelen te formuleren voor 
jouw functioneren als docent en voor 
jouw leerproces tot docent.

Het tweede leerdoel bij de rol als profes-
sional willen we graag concretiseren. We 
vinden het namelijk belangrijk dat je jezelf 
als beginnend leraar gaat oriënteren op de 
school als organisatie. Daarbij kun je den-
ken aan de methode die gebruikt wordt, 

het functioneren van je vaksectie of hoe er 
wordt omgegaan met de professionalise-
ring van leraren. Het gaat hierbij echt om 
een eerste oriëntatie. 

Ook het op een-na-laatste leerdoel bij de 
rol van professional willen we kort toe-
lichten. Dit doel wordt in de eerste plaats 
aangestuurd vanuit de cursus ‘Visie op het 
schoolvak, wetenschapsgebied en onder-
wijs’. Daarnaast staan er enkele taken bij 
het stagedossier genoemd die je hierbij 
kunnen ondersteunen (zie het laatste 
hoofdstuk in deze stagewijzer).

Er bestaat geen vaststaand programma 
dat de student moet doorlopen tijdens 
deze of volgende stages. We hebben de 
grote lijnen vastgelegd waarnaar de stu-
dent in deze stage toewerkt. Kortom, het 
leerproces tijdens BS1 wordt gekaderd 
door de doelen van deze stage, de eigen 
persoonlijke leerdoelen van de student, de 
feedback die je als begeleider geeft en de 
opdrachten die de student uitvoert. Voor 
dat laatste verwijzen we je naar het laatste 
onderdeel van deze stagewijzer, waarin 
het stagedossier wordt toegelicht.   

Hieronder vind je een overzicht van de 
doorgaande lijn BS1, BS2, ZS1 en ZS2. We 
geven dit overzicht zodat duidelijk wordt 
wat een student (die de volledige opleiding 
doorloopt) doet en hoe de student via BS2 
kan toewerken naar ZS1. 

Begeleide Stage 1: Het onderwijs en het 
beroep van docent in beeld
BS1 begint voor veel studenten met het 
ontdekken van de wijze van leren die bij 
deze opleiding en bij dit beroep wordt 
gevraagd. Het is van belang dat studenten 
hierbij ondersteuning krijgen en richting 
BS2 worden gestimuleerd om steeds meer 
zelf de regie te nemen. De student krijgt 
vanuit het instituut de ruimte om eerst 
in de breedte met het onderwijs kennis 
te maken, zonder meteen vanaf de start 
onderwijsactiviteiten te moeten verzorgen. 
Dat mag overigens wel, als uit een drie-
hoeksgesprek tussen student, werkplekbe-
geleider of schoolopleider (SO) en 
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instituutsbegeleider (IO) blijkt dat dit past 
bij de ontwikkeling van de student. Van-
uit het instituut wordt de student vanaf 
midden oktober meegenomen in het 
voorbereiden, uitvoeren en analyseren 
van onderwijsactiviteiten. Daarbij worden 
de Formulieren ontwerp en evaluatie van 
onderwijsactiviteiten (FOEO) gebruikt. Het 
is niet de bedoeling dat de FOEO altijd vol-
ledig worden ingevuld; juist een bewuste 
keuze om met delen ervan aan de slag te 
gaan kan heel goed werken. Aan het einde 
van BS1 heeft de student enkele losse on-
derwijsactiviteiten verzorgd en is hij  klaar 
om de stap te zetten naar onderwijsactivi-
teiten in samenhang. Gedurende de hele 
BS1 observeert de student onderwijsacti-
viteiten van zijn WPB, maar ook van an-
dere actoren binnen de opleidingsschool. 
Nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden 
zorgen ervoor dat de student steeds meer 
‘ziet’ bij het observeren. Er blijft dus steeds 
iets te leren door observatie, ook tijdens 
de vervolgstages. 

Begeleide Stage 2: Lessen in samenhang 
- de leerling in beeld  
In de eerste helft van BS2 gaat de student 
de stap zetten van het ontwerpen, uitvoe-
ren en evalueren van een losse onderwijs-
activiteit naar activiteiten in samenhang. 
Daarnaast gaat hij ‘de blik op de leerling’ 
uit BS1 (bijvoorbeeld bij het vak Visie) 
verdiepen bij het vak ‘Oriëntatie op de 
pedagogische professionaliteit’. De student 
moet dus ervaringen opdoen die deze 
ontwikkeling stimuleren. In de tweede helft 
van BS2 gaat de student de stap zetten van 
algemeen didactisch denken naar vakdi-
dactisch denken en de leermoeilijkheden 
die bij het vak horen.
De pedagogische professionaliteit die in 
het eerste deel van BS2 is verkend, wordt 
nu ingezet om een krachtig en veilig leerk-
limaat te creëren. De beoordeling van BS2 
laat zien of de student in staat is om les te 
geven en eigen onderwijs te ontwikkelen. 
Dit betekent dat de student in staat moet 
zijn lessen in samenhang te ontwerpen en 
de verantwoordelijkheid voor een aantal 
klassen te nemen. Aan de hand van het 
beoordelingsformulier toetst de begelei-
der of de drie rollen van de docent bij de 

student voldoende aanwezig zijn om door 
te stromen naar ZS1, waarin hij zelfstandig 
zal lesgeven. 

Zelfstandige Stage 1: Zelfstandig voor 
de klas en vakdidactisch ontwerpen  
Het accent van deze stage ligt op de 
verantwoordelijkheid voor eigen klas-
sen. Daarbij kan de student denken 
aan toetsing en beoordeling, praktische 
opdrachten, oudergesprekken, rapport-
vergaderingen en overdracht aan de 
werkplekbegeleider of collega’s. Daar-
naast neemt de student steeds meer de 
regie over het eigen leren, en denkt hij na 
over zijn positionering in de school en de 
koppeling tussen lesgeven en onderzoek 
(de student volgt tijdens ZS1 methodolo-
gische cursussen op de universiteit, die 
voorbereidend zijn op de scriptie). Qua 
lesontwerp laat de student zien dat hij kan 
innoveren in zijn vakdidactiek.   
 
Zelfstandige Stage 2: Ontwikkeling van 
startbekwaamheid 
Aan het einde van ZS2 wordt de startbe-
kwaamheid van de student aan de hand 
van de drie rollen beoordeeld. Vergeleken 
met ZS1 vragen we hier meer initiatief van 
de student, bijvoorbeeld binnen de sectie 
of bij activiteiten en werkgroepen binnen 
de school. Een tweede belangrijke stap 
in deze stage is het ontwikkelen van de 
onderzoeksvaardigheden. Vanuit de uni-
versiteit wordt gedurende ZS2 de scriptie 
aangestuurd. Deze scriptie heeft zowel een 
vakinhoudelijke als een schoolvakgerela-
teerde of vakdidactische component.  

Hoe worden deze leerdoelen getoetst? 

Deze leerdoelen zijn generiek en wor-
den met het stagebeoordelingsformulier 
getoetst. Jij bent als werkplekbegeleider 
de eerste beoordelaar, de schoolopleider 
is meestal de tweede beoordelaar. Ook 
een andere persoon vanuit de school mag 
als tweede beoordelaar fungeren (bijvoor-
beeld een ervaren collega uit de vaksectie), 
zolang deze persoon maar voldoende zicht 
heeft op de ontwikkeling van de student. 
De beoordeling van BS1 wordt, net als 
bij de andere stages, gecheckt door een 

Hoe ziet een gemiddelde week eruit en wanneer is de student op school?

Zelfstandige  Stage 1 en 2

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

ochtend universiteit stage universiteit stage universiteit

middag universiteit stage universiteit stage universiteit

Begeleide  Stage 1 en 2

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

ochtend universiteit stage universiteit stage universiteit

middag universiteit stage universiteit universiteit universiteit

opleider van de universiteit aan de hand 
van het stagedossier. Hoe de student 
een stagedossier maakt en wat erin moet 
komen te staan, wordt in deze stagewijzer 
verder toegelicht. Zonder stagedossier kan 
de beoordeling van BS1 niet worden afge-
rond. Het stagedossier is dus een vereiste. 
Het is als begeleider goed om te weten dat 
het stagedossier weliswaar aan een aantal 
richtlijnen moet voldoen, maar eigenlijk 
een heel vrije opdracht is waarin studen-
ten zelf kunnen bepalen wat ze laten zien 
en hoe ze hun ontwikkeling willen duiden 
en illustreren. 

Het stagebeoordelingsformulier bestaat 
grofweg uit drie onderdelen:  
1) het ontwikkelrapport waarin je de be-
oordeling onderbouwt en waarin je feed-
back geeft, 2) de professionele grondhou-
ding en 3) een matrix waarin de drie rollen 
(vakdidacticus, pedagoog, professional) 
middels criteria en niveaus zijn geconcreti-
seerd. 

Lees deze drie verschillende onderdelen 
goed door en bespreek ze met je student. 
We weten uit ervaring dat hoe meer je het 
formulier gebruikt, hoe beter jouw zicht op 
je student wordt en hoe meer het een mid-
del is om de ontwikkeling van je student 
te monitoren en te voeden. Kortom, het 
formulier krijgt meer betekenis naarmate 
het vaker wordt besproken en gebruikt. 
Op die manier biedt het ‘taal’ om naar de 
ontwikkeling van de student te kijken. 

We adviseren de student om de criteria 
per rol ook als input te gebruiken om de 
eigen, persoonlijke leerdoelen te formule-
ren. Maak er dus met elkaar een beteke-
nisvolle vertaling van. Wellicht veranderen 
of verschuiven de leerdoelen, mede inge-
geven door bijvoorbeeld de ervaringen die 
je student opdoet. 

https://www.ru.nl/publish/pages/983035/formulieren_ontwerp_en_evaluatie_onderwijsactiviteiten_2019_def_1.docx
https://www.ru.nl/publish/pages/983035/beoordelingsformulier_stages_radboud_docenten_academie_2020-2021_met_cesuur.pdf
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Gedurende de gehele opleiding loopt de 
student stage op één VO-school. Hiervoor 
is gekozen omdat dit niet alleen efficiënt 
is (de student hoeft niet halverwege de 
opleiding van school te wisselen), maar 
ook voor meer diepgang kan zorgen; de 
student kan zijn eigen rol in de klassen en 
binnen de school verder verdiepen, zijn 
ervaringen beter benutten en zijn netwerk 
binnen de school vergroten. Omdat we het 
tegelijkertijd belangrijk vinden dat de stu-
dent zich breed blijft oriënteren, adviseren 
we om ook andere scholen (bijvoorbeeld 
binnen de opleidingsschool) te bezoeken 
(zie hiervoor de opdrachten bij het stage-
dossier van BS1). We vinden het fijn als je 
je student hiervoor ook kunt motiveren en 
uitnodigen. 

In het eerste jaar is de student dinsdag de 
hele dag en donderdagochtend op school. 

Let er wel op dat alle werkzaamheden die 
bij de stage horen binnen deze uren moe-
ten passen. Denk onder andere aan lessen 
voorbereiden en uitvoeren, begeleidings-
gesprekken en sectievergaderingen. Dit is 
nodig zodat je student ook voldoende aan-
dacht kan blijven besteden aan de andere 
lijnen binnen de opleiding. Uit ervaring 
weten we dat er een risico is dat de balans 
in de opleiding doorslaat naar de uren die 
studenten besteden aan de stage. Het is 
hiervoor echt belangrijk dat de student zijn 
professionele grenzen aangeeft of leert 
om dat te doen. Jij als WPB (maar ook de 
mentor op het instituut) kunt hierbij hel-
pen. 

Hoe gaat de student zich ontwikkelen 
tijdens Begeleide Stage 1?

Zoals gezegd bestaat er geen vaststaand 
programma dat je student moet doorlo-
pen tijdens deze of volgende stages. 
Vanuit de cursussen die de student volgt 
op de universiteit krijg hij (formatieve) 
opdrachten om uit te voeren op de stage-
school. Bespreek die opdrachten met je 
student, zodat er steeds verbinding wordt 
gemaakt tussen universiteit en school. Die 
verbinding ontstaat ook doordat je student 
de ervaringen die hij in de stagepraktijk 

opdoet meeneemt naar de universiteit. Tij-
dens colleges wordt de student gevraagd 
deze ervaringen te delen en hierop te 
reflecteren. 

Gedurende de stages ontwikkelt je student 
zich in drie rollen: de vakdidactisch speci-
alist, de pedagoog en de professional. De 
persoonlijke leerdoelen van de student 
zullen zich tot deze drie rollen verhouden 
(en dat zal steeds beter gaan). Er wordt 
van je student verwacht dat hij actief en 
reflectief aan deze leerdoelen werkt. 

Hoeveel lessen moet de student geven?

Hoewel lang niet elke school meer denkt in 
termen van lessen, gebruiken wij die term 
hier toch om enigszins een inkadering te 
geven aan de stageactiviteiten. Bij twijfel 
kan er altijd worden overlegd met de IO. 

In de klassieke zin van een les (zeg vijftig 
minuten) geldt voor BS1 de richtlijn dat 
de student maximaal twee tot drie lessen 
per week ontwerpt, uitvoert en evalueert. 
De ervaring leert dat een les ontwerpen 
in het begin meer tijd kost dan later in 
de opleiding. Voor het leerproces raden 
we de student aan om in verschillende 
klassen les te geven, zodat hij een variatie 
aan ervaringen met leerlingen opdoet. De 
primaire focus ligt daarbij natuurlijk op de 
bovenbouw, waarbij het opbouwen van 
een relatie met de leerlingen behouden 
moet blijven.  

We hebben geen richtlijn voor een totaal 
aantal lessen dat de student minimaal 
gegeven moet hebben. Het gaat erom dat 
je student op een goede manier werkt 
aan zijn/haar leerdoelen en voldoende 
ruimte en feedback krijgt om zich te ont-
wikkelen op de doelen van BS1. Hiervoor 
is het wellicht nodig dat je student tijdens 
bijvoorbeeld tentamenperiodes even wat 
minder lessen geeft, zodat hij zich op de 
tentamens kan focussen. 

Overigens betekent de stap naar het geven 
van meer lessen (voornamelijk aan het ein-
de van BS1) niet dat je student stopt met 
observeren. Op het moment dat je student 

¹ Voor een verdere onderbouwing van het begeleiden in de driehoek kun je kijken naar bijvoorbeeld: https://
www.platformsamenopleiden.nl/wp-content/uploads/2019/10/Een-samenhangend-curriculum-ontwer-
pen-in-de-driehoek.pdf. 
 ²Uit onderzoek en ervaring weten we dat een ‘klik’ tussen werkplekbegeleider en student belangrijk is voor 
het leerproces. Wellicht vind je het interessant om hier meer over te lezen, zeker omdat een klik ook van 
toepassing is op de relatie tussen jou en je leerlingen. Zie bijvoorbeeld: https://didactiefonline.nl/artikel/klik. 

nieuwe stappen moet zetten – en dan gaat 
het niet alleen om lesgeven - is observeren 
een belangrijke bron van leren. Ga bijvoor-
beeld samen met je student op zoek naar 
ervaren collega’s die specifieke expertise 
hebben op een bepaald gebied (denk aan 
klassenmanagement, een eigen vakdidacti-
sche opzet, gebruik van ICT). 

Hoe ziet de begeleiding er tijdens de  
Begeleide Stage 1 uit? 

Begeleiding op de stageschool vindt plaats 
binnen de begeleidingsdriehoek, bestaan-
de uit student, werkplekbegeleider/school-
opleider (stageschool) en instituutsoplei-
der (docentenacademie)¹. 

De begeleidingsdriehoek visualiseert 
dat de begeleidingsstructuur bestaat uit 
opleiders vanuit de universiteit en vanuit 
de school. Belangrijk is dat er sprake is 
van een ‘klik’ tussen jullie². Bij deze klik 
moet je denken aan: voelt de student zich 
veilig, krijgt de student voldoende ruimte? 
Deze klik kun je ook bespreekbaar maken 
tijdens begeleidingsgesprekken. Het is 
daarom belangrijk dat de student zelf regie 
neemt over de begeleiding. De Begeleide 
Stage 1 is bij uitstek een periode waarin je 
student hiermee kan experimenteren. We 
vinden het heel waardevol als je tijdens de 

begeleiding aandacht besteedt aan hoe de 
student kan leren regie te nemen. Denk 
bijvoorbeeld aan vragen als: wat past beter 
bij de student, veel begeleiding of begelei-
ding op afstand? Wat voor type feedback 
vindt de student prettig? Werkt de student-
goed samen?

Wat verwachten wij aan begeleiding? 

Voor alle stages adviseren wij dat je mi-
nimaal één keer per week een begelei-
dingsgesprek hebt met je student. Tijdens 
dit gesprek staat de ontwikkeling van de 
student centraal. Binnen de school kan er 
voor een andere invulling van de begelei-
dingsmomenten gekozen worden, bijvoor-
beeld door het begeleidings gesprek te 
laten plaatsvinden in de vaksectie.

De dagelijkse begeleiding op de stage-
school is in handen van jou als werkplek-
begeleider. Jij zorgt voor een actieve bege-
leiding, je monitort de ontwikkeling van de 
student en je draagt zorg voor een correc-
te (betrouwbare, navolgbare, leerzame) 
stagebeoordeling gedurende BS1.

Op je school is natuurlijk ook een school-
opleider actief. Deze schoolopleider stuurt 
de verschillende werkplekbegeleiders 
aan en is verantwoordelijk voor de bre-
dere ontwikkeling van stagiaires binnen 
de school. De schoolopleider is vaak de 
tweede beoordelaar bij de beoordeling 
van BS1, maar dit kan ook een ervaren 
collega uit de vaksectie zijn. Belangrijk is 
om bij de start van BS1 helder te hebben 
wie de tweede beoordelaar is, zodat hier-
over geen misverstanden kunnen ontstaan 
gedurende de stage. 

De SO kan op verschillende manieren 
betrokken zijn bij je student. Bijvoorbeeld 
bij evenementen die door de school geor-
ganiseerd worden, zoals scholingsmidda-

Begeleidings-
driehoek

Student

Instituut (RDA)
Instituutsopleider

Stageschool
Werkplekbegeleider
Schoolopleider

https://www.platformsamenopleiden.nl/wp-content/uploads/2019/10/Een-samenhangend-curriculum-ontwerpen-in-de-driehoek.pdf
https://www.platformsamenopleiden.nl/wp-content/uploads/2019/10/Een-samenhangend-curriculum-ontwerpen-in-de-driehoek.pdf
https://www.platformsamenopleiden.nl/wp-content/uploads/2019/10/Een-samenhangend-curriculum-ontwerpen-in-de-driehoek.pdf
https://didactiefonline.nl/artikel/klik
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Begeleide Stage 1 Beoordeling vanuit school Stagedossier
Periode: 

Start stage tot  
herfstvakantie

Stand van zaken gesprek 

Dit gesprek vindt bij voorkeur 
plaats in de week vóór de  
herfstvakantie. 

Periode: 

Vanaf de herfst-
vakantie tot de 
kerstvakantie

Beoordeling Begeleide  
Stage 1 + evaluatiegesprek: 

Het evaluatiegesprek vindt bij 
voorkeur plaats in de week 
vóór de deadline van de  
stagebeoordeling.

Ter voorbereiding levert je stu-
dent de reflectie op het stage-
dossier aan bij de WPB. 

 
Begeleide Stage 1:  
De eindbeoordeling plaatst 
de student uiterlijk vrijdag 14 
januari 2022 op Brightspace. 
De student is verantwoordelijk 
voor een goede administratie-
ve afhandeling. 

Aan het einde van Begeleide 
Stage 1 haalt de IO informatie 
op bij de    WPB en SO over het 
leerproces van de student. 

Deadline stagedos sier  
Begeleide Stage 1: 

Vrijdag 14 januari 2022

Wat zijn de deadlines voor de beoordeling van Begeleide Stage 1en wie is er betrokken 
bij de beoordeling?  

gen voor leraren-in-opleiding of intervisie-
bijeenkomsten. De meeste schoolopleiders 
komen daarnaast geregeld op lesbezoek. 
Ook is de schoolopleider een belangrijk 
aanspreekpunt bij mogelijke fricties tussen 
jou en je student. Dat komt gelukkig niet 
vaak voor, maar in dit soort gevallen is het 
ook van belang dat jij als WPB goed con-
tact onderhoudt met je SO. 
Vanuit de docentenacademie heeft elke 
stageschool een instituutsopleider. Deze 
werkt samen met jou als werkplekbegelei-
der en je schoolopleider om het leerproces 
zo optimaal mogelijk te laten verlopen. 
De instituutsopleider is betrokken (direct 
of indirect) bij het startgesprek en komt 
doorgaans tijdens BS2 bij de student op 
lesbezoek. De student is verantwoordelijk 
voor de organisatie van dit lesbezoek. 

Buiten het startgesprek om is de IO er voor 
vragen van studenten als: hoe zorg ik er-
voor dat mijn begeleiders op school ook de 
verbinding zoeken met de inhoud en op-
drachten van de cursussen op de universi-
teit? Wat moet ik doen als ik een mindere 
klik ervaar met mijn werkplekbegeleider? 
Wat moet ik doen als ik het idee heb dat 
ik een hogere beoordeling verdien? Kan ik 
extra feedback op een lesvoorbereiding en 
-uitvoering krijgen? Maar jullie als begelei-
ders kunnen natuurlijk ook vragen hebben, 
zoals: wat moet ik doen als ik twijfel over 
de voortgang van de student? Kan een stu-
dent ook in andere klassen lesgeven? Mijn 
student ervaart een te hoge werkdruk, wat 
kunnen we daaraan doen? 

Wie regelt de stages vanuit de docentena-
cademie? 

Bij de stageplaatsing hebben jullie al 
contact gehad met de stagecoördinator, 
Esmée Bruggink (stage@docentenaca-
demie.ru.nl). Zij houdt zich bezig met de 
organisatie van de stageplaatsing. Hedwig 
de Krosse (h.dekrosse@docentenacade-
mie.ru.nl) is coördinator werkplekleren en 
houdt zich bezig met de inhoudelijke in-
vulling van de stage. Voor algemene zaken 
over de studie en de studievoortgang kan 
de student contact opnemen met de in-
terfacultaire studieadviseur, via studiead-

viseur-eduma2@ru.nl. De student kan bij 
haar terecht met vragen over bijvoorbeeld 
de start van de opleiding of het studiead-
vies dat de student na semester 1 krijgt. 

Wie komt er tijdens de Begeleide Stage 1 
op lesbezoek op de stageschool?

Wanneer je student tijdens BS1 gaat 
lesgeven (dat kunnen deellessen of losse 
lessen zijn) zit jij als werkplekbegeleider 
doorgaans achter in de klas. Wanneer de 
student voor het eerst voor de klas gaat, 
bepalen de student en jij in overleg. Hierbij 
spelen bijvoorbeeld het eigen initiatief van 
de student en zijn zekerheid en voorkeur 
een belangrijke rol. Daarnaast komt de 
schoolopleider bij de student kijken en 
kunnen soms andere collega’s van binnen 
of buiten de sectie op lesbezoek komen. 
De student kan ook zelf initiatief nemen: 
wie zou hij graag uitnodigen in zijn lessen 
en waarom (lees: gezien welke leerdoe-
len?).

Tijdens BS1 vindt doorgaans geen les-
bezoek plaats van de instituutsopleider. 
Mocht je hier om wat voor reden dan ook 
toch behoefte aan hebben, neem dan zelf 
contact op met de instituutsopleider. Dit 
kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer 
je te weinig voortgang ziet of twijfelt aan 
het niveau van de student. Natuurlijk kan 
dat ook in de vorm van een (extra) begelei-
dingsgesprek waar de IO bij aansluit.

Wat als het niet soepel loopt in de stage? 

Stage lopen in het onderwijs kan voor stu-
denten soms gepaard gaan met een gevoel 
van onzekerheid, spanningen en pieken 
in werkzaamheden en onderwijsactivi-
teiten. We weten uit ervaring dat dit lang 
niet voor alle studenten geldt, maar het is 
wel belangrijk dat je student het ook zelf 
aangeeft als het even niet soepel loopt. We 
zijn met andere woorden deels afhanke-
lijk van de informatie die de student ons 
geeft. We raden je als begeleider aan om 
hier ook expliciet naar te vragen en om je 
student te leren dit te expliciteren. 

We raden studenten in eerste instantie 

aan om eventuele problemen met jullie als 
begeleiders te bespreken (WPB, SO en ook 
IO). Bij persoonlijke omstandigheden, twij-
fel over de opleiding of andere bijzonder-
heden kan de student contact opnemen 
met de studieadviseur van de Tweejarige 
Educatieve Master. De studieadviseurs 
hebben ervaring met diverse problematie-

ken en hebben een beroepsgeheim. Indien 
nodig kunnen zij je student doorverwij-
zen naar de vertrouwenspersoon van de 
Radboud Universiteit. Ten slotte is er de 
mentor in de opleiding, met wie studenten 
ervaringen en verhalen kunnen delen (op 
een meer informele manier). 

Er vinden twee evaluatiemomenten plaats 
gedurende BS1. Dit zijn:
 
• Stand-van-zakengesprek (formatief)
• Evaluatiegesprek (als deel van de stage-

beoordeling)

Het stand-van-zakengesprek is formatief 
van aard: er wordt stilgestaan bij de ont-
wikkeling op dat moment en wat je stu-
dent nodig heeft om zich verder te ontwik-
kelen. Het is belangrijk dat je student voor, 
tijdens en na dit gesprek de regie pakt over 
de eigen ontwikkeling. Dat betekent bij-

https://www.ru.nl/publish/pages/983035/stand_van_zaken_gesprek_1.pdf
https://www.ru.nl/publish/pages/983035/beoordelingsformulier_stages_radboud_docenten_academie_2020-2021_met_cesuur.pdf
https://www.ru.nl/publish/pages/983035/beoordelingsformulier_stages_radboud_docenten_academie_2020-2021_met_cesuur.pdf
https://www.ru.nl/publish/pages/983035/evaluatiegesprekken.pdf
https://www.ru.nl/publish/pages/983035/bijlage_ii_instituutsopleiders_radboud_docenten_academie_2021_1_2.pdf
mailto:stage%40docentenacademie.ru.nl?subject=
mailto:stage%40docentenacademie.ru.nl?subject=
mailto:h.dekrosse%40docentenacademie.ru.nl?subject=
mailto:h.dekrosse%40docentenacademie.ru.nl?subject=
mailto:studieadviseur-eduma2%40ru.nl?subject=
mailto:studieadviseur-eduma2%40ru.nl?subject=
https://www.ru.nl/publish/pages/983035/stand_van_zaken_gesprek_1.pdf
https://www.ru.nl/publish/pages/983035/evaluatiegesprekken.pdf
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voorbeeld dat je student het gesprek plant, 
voor een leidraad en agenda zorgt, tijdens 
het gesprek de leiding neemt en ervoor 
zorgt dat gemaakte afspraken goed vast-
gelegd worden. Bij het evaluatiegesprek 
(stagebeoordeling) levert je student van 
tevoren een reflectie op het stagedossier 
aan. 
Jij als WPB en een tweede beoordelaar (SO 
of ervaren collega) van BS1 nemen het 
initiatief voor deze summatieve beoorde-
ling. Deze summatieve beoordeling gaat in 
op waar de student staat gezien de criteria 
en niveaus die gelden voor BS1. Ook wordt 
beoordeeld of je student klaar is voor BS2 
en wat daarvoor nodig is. Kortom, de feed-
backfunctie blijft een belangrijk onderdeel 
van deze summatieve beoordeling. Het 
strekt tot aanbeveling om in ieder geval 
het stagebeoordelingsgesprek met zowel 
de eerste als de tweede beoordelaar te 
voeren.

Wat speelt er nog meer bij de beoordeling 
van Begeleide Stage 1? 

Verlenging en volgtijdelijkheid
De student kan niet beginnen aan een 
volgende stage zolang de voorafgaande 
stage niet met een voldoende is afgerond. 
Hij kan dus niet met BS2 beginnen als deze 
BS1 met een onvoldoende is afgerond. Dit 
heet officieel volgtijdelijkheid. 

Wanneer BS1 met een onvoldoende wordt 
beoordeeld, komt de student in aanmer-
king voor een herkansing. Je legt samen 
met de student de doelen en de lengte 
van die periode vast (variërend van mi-
nimaal zes weken tot drie maanden) en 
welke begeleiding er nodig is (denk aan 
begeleidingsgesprekken, lesbezoeken, 
theoretische input). Dat doe je door het 
desbetreffende deel van het stagebeoor-
delingsformulier in te vullen (‘herkansing’). 
De student maakt hier een eerste aanzet 
voor en jullie als begeleiders (WPB/SO) 
vullen dit waar nodig aan, eventueel in 
overleg met de IO. Uiteindelijk geven jullie 
als begeleiders formeel akkoord op de 
duur en aard (concrete leerdoelen) van de 
herkansing. Het is belangrijk dat de leer-
doelen zo concreet mogelijk worden gefor-

muleerd, zodat ook een goede inschatting 
gemaakt kan worden van de haalbaarheid 
van de herkansing en wanneer deze met 
een voldoende kan worden afgesloten.
Let erop dat BS1 halverwege het school-
jaar wordt afgerond. Dit kan betekenen 
dat de student in periode 3 (start medio 
februari) met de herkansing van BS1 moet 
beginnen. Een mogelijke consequentie 
hiervan is dat je student studievertraging 
oploopt. De student moet daarom tijdig 
contact opnemen met de interfacultaire 
studieadviseur. 

Begeleide Stage 1 tijdens tentamen-
periodes
De facultaire tentamenperiodes tijdens 
BS1 zijn week 43 en 44 (tentamenperiode 
1) en week 2, 3 en 4 (tentamenperiode 2, 
inclusief herkansingen periode 1). Tijdens 
deze periodes kan de student doorgaans 
gewoon stageactiviteiten blijven uitvoeren, 
maar soms kan het prettig zijn om tijdelijk 
wat minder les te geven, zodat je student 
zich kan focussen op een goede afronding 
van de tentamens. Zeker aan het einde 
van BS1 kan dit het geval zijn. We vinden 
het fijn als dit in ieder geval tussen jullie 
wordt afgestemd, om bijvoorbeeld een te 
hoge piekbelasting te voorkomen.

Studieadvies na Begeleide Stage 1
Na BS1 krijgt je student vanuit de universi-
teit een (niet-bindend) studieadvies. Hierbij 
spelen twee elementen een rol: 
• Hoe is hij/zij als student? Hierbij wordt 

bijvoorbeeld gekeken naar inzet en 
lerende houding tijdens de bijeenkom-
sten op de universiteit.

• Hoe is hij/zij als (beginnend) docent op 
school? Hier wordt bijvoorbeeld geke-
ken naar het functionerenvan de stu-
dent op de stageplek dat onder andere 
is vastgelegd in de stagebeoordeling en 
de verslagen van de formatieve evalua-
tiegesprekken. 

Wanneer de student een twijfeladvies 
heeft gekregen, maken wij afspraken met 
hem/haar om tot een goede begeleiding te 
komen. Dit gebeurt in ieder geval in over-
leg met de studieadviseur van deTweejari-
ge Educatieve Masters. 

2. Visie op leren en ontwikkeling op de werkplek

Studenten opleiden tot startbekwame 
eerstegraads docenten die kunnen door-
groeien, dat doen we samen: instituut en 
school. We doen dit vanuit onze gemeen-
schappelijke kennis over leren en opleiden 
van beginnende leraren. Hieronder staat 
beschreven hoe deze visie in de praktijk 
vorm krijgt binnen de Tweejarige Educatie-
ve Masters:

• Het leren in de stage staat niet los 
van het leren op het instituut. Er is 
steeds een koppeling tussen theorie 
en praktijk. Deze koppeling (of integra-
tie) wordt expliciet behandeld bij de 
cursus APO. We spreken dan ook over 
integratief leren. Integratie van kennis 
uit stage en instituut, en daarmee ook 
integratie van academische en prakti-
sche kennis.

• We vinden verdieping en continuïteit 
gedurende de stage belangrijk. Daarom 
loopt de student gedurende twee jaar 
stage op één VO-school. Binnen deze 
context geven studenten hun lessen 
en worden ze begeleid door hun werk-
plekbegeleider(s) en schoolopleider.

• Tegelijkertijd zien we niet alleen de 
eigen stageschool, maar de gehele 
opleidingsschool als leeromgeving. 
Opleidingsscholen zijn samenwerkings-
verbanden van verschillende VO-scho-
len en lerarenopleidingen in de regio. 
Binnen deze samenwerkingsverbanden 
zijn verschillende onderwijsvormen 
(havo/vwo, vmbo, gymnasium) verte-
genwoordigd. We stimuleren een bre-
de ontwikkeling van de student, met 
een visie op leren en ontwikkeling die 
verder gaat dan wat in de eigen stage-
school actueel is.

• Begeleiding is een gezamenlijke ver-
antwoordelijkheid van student, werk-
plekbegeleider en schoolopleider/
instituutsopleiders. Dit betekent dat 
niet alleen de criteria van de opleiding, 
maar ook de persoonlijke leerdoelen 
en vragen en interesses van studen-
ten het leerproces sturen. Studenten 

kunnen daarnaast input en feedback 
krijgen van bijvoorbeeld collega’s in de 
vaksectie of van expertdocenten in de 
school.

• De student is een beginnend professi-
onal in het beroep van leraar, die een 
frisse blik en innovatieve ideeën met 
zich meebrengt. Studenten worden in 
beide contexten (school en instituut) 
gestimuleerd om innovatief en creatief 
onderwijs te ontwerpen en te verzor-
gen. 

Binnen de Tweejarige Educatieve Masters 
is de visie op goede begeleiding gebaseerd 
op adaptief begeleiden. Een werkplek-
begeleider is ontwikkelingsgericht en in 
staat om op de juiste momenten de juiste 
begeleidingsstrategie in te zetten. Daarbij 
wordt rekening gehouden met contextuele 
aspecten en met de specifieke student.
Dit begint al bij aanvang van de opleiding: 
iedere student komt met andere voorken-
nis, beelden, opvattingen en ervaringen 
de opleiding binnen. Met andere woor-
den: goede begeleiding ontstaat door 
interactie met de student en in een spe-
cifieke context. In de begeleiding houdt 
de werkplekbegeleider expliciet rekening 
met de basisbehoeften van de student 
(autonomie, relatie en competentie) en 
doet dit onder andere door in interactie 
feedback te geven. De werkplekbegeleider 
biedt de student voldoende professionele 
ruimte om te leren en zich te ontwikkelen. 
Zowel in de klassenpraktijk (microniveau) 
als in de bredere schoolcontext en ande-
re scholen binnen de opleidingsschool 
(mesoniveau). De werkplekbegeleider 
besteedt in zijn begeleiding aandacht aan 
de ontwikkeling van vakdidactische ex-
pertise, pedagogisch-didactisch gedrag en 
vaardigheden én aan de ontwikkeling van 
de professionele identiteit van de student. 
De werkplekbegeleider voelt zich mede-
verantwoordelijk voor het leerproces van 
de student én heeft de intentie om van en 
met elkaar te leren. 
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De student heeft de volgende instruc-
ties ontvangen voor het stagedossier. 
In een aantal gevallen staat de rol van 
de WPB of van andere betrokkenen op 
school expliciet benoemd. Uiteraard 
kun je ook bij de andere opdrachten en 
suggesties een actieve rol spelen. De 
volgende paragrafen zijn direct naar de 
student toegeschreven. Voor de volle-
digheid hebben we ze ook in deze stage-
wijzer opgenomen.  

Instructies voor de student:
Dit deel van de stagewijzer bevat een 
instructie voor een digitaal stagedossier 
dat je als e-portfolio in Brightspace vult. In 
de loop van het jaar krijg je een toelichting 
op de werkwijze van het e-portfolio. Daar-
naast organiseren we bijeenkomsten waar-
in je samen met een opleider gaat verken-
nen wat de functie van het stagedossier is 
en hoe je ermee werkt. 

In de stagedoelen (zie deel 1 van deze 
stagewijzer) en in de criteria van het sta-
gebeoordelingsformulier staat beschreven 
welke ontwikkeling je moet laten zien. Die 
ontwikkeling ga je duiden door middel van 
het stagedossier. In je ontwikkeling zijn de 
drie rollen leidend: pedagoog, (vak)didac-
ticus en professional. Per rol voer je een 
aantal bronnen op die een goede illustratie 
vormen van de stappen die je tijdens je 
stage gezet hebt en waar je aan het eind 
van BS1 staat.

Hiervoor neem je bij alle rollen bronnen 
op die vallen onder een van de vier onder-
staande categorieën. Gaandeweg de stage 
verzamel je dus een aantal verschillende 
bronnen, waarbij je uiteindelijk bewuste 
keuzes maakt wat betreft de bronnen die 
een plek verdienen in jouw stagedossier. 
De stagedossiers zien er dus per student 
verschillend uit. Het kan interessant zijn 
om hier met medestudenten, bijvoorbeeld 

in je stageschool maar bijvoorbeeld ook bij 
APO, over te spreken en elkaar te inspire-
ren. 

Bij elke rol neem je minimaal één bron op 
die valt onder cursorische taken en één 
bron die valt onder werkplektaken. Bij eva-
luatietaken en aanvullende werkplektaken 
staan extra eisen geformuleerd:

• Werkplektaken  
Specifieke set verplichte activiteiten 
en uitwerkingen die een directe verbin-
ding hebben met de stagedoelen en 
die worden uitgevoerd op de werkplek.

• Cursorische taken  
Activiteiten en uitwerkingen die wor-
den aangestuurd vanuit de cursussen 
op de universiteit en die (deels) worden 
uitgevoerd op de werkplek.

• Evaluatietaken  
Evaluaties en beoordelingen op de 
werkplek.

• Aanvullende werkplektaken  
Activiteiten en uitwerkingen die plaats-
vinden op de werkplek en die een 
aanvulling vormen op de hierboven 
genoemde werkplektaken.

3. Stagedossier - Begeleide Stage 1  

https://www.ru.nl/publish/pages/983035/beoordelingsformulier_stages_radboud_docenten_academie_2020-2021_met_cesuur.pdf
https://www.ru.nl/publish/pages/983035/beoordelingsformulier_stages_radboud_docenten_academie_2020-2021_met_cesuur.pdf
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Rollen Werkplek- 
taken

Cursorische 
taken

Evaluatie  
taken

(stand-van-za-
kengesprek, 
evaluatiegesprek 
en stagebeoor-
deling zijn ver-
plicht)

Aanvullende 
werkplek- 
taken

(minimaal vier 
bronnen)

Totaalbeeld 
per rol

Pedagoog    

Waarom vor-
men juist deze 
producten bij 
elkaar een goed 
beeld van jou 
als pedagoog?

 
 
(Vak) didac-
ticus    

Waarom vor-
men juist deze 
producten bij 
elkaar een goed 
beeld van jou 
als (vak)didacti-
cus?

 
 
Professional

 

   

Waarom vor-
men juist deze 
producten bij 
elkaar een goed 
beeld van jou 
als professio-
nal?

Rol overstij-
gend  
(integratief) 

Welk beeld heb je nu van het beroep van academisch docent? Wat is daarin blij-
ven staan, bekrachtigd of juist veranderd sinds de start van deze eerste stage? 
Hoe komen de pedagoog, de (vak)didacticus en de professional hierin voor jou 
samen? 

Het duiden van alle gekozen bronnen doe 
je door:
• voor elke rol apart te beschrijven hoe 

de bronnen bij elkaar een beeld geven 
van jou als pedagoog, (vak)didacticus 
en professional;

• jouw beeld van het beroep van docent 
te beschrijven en de wijze waarop de 
rollen daarin met elkaar verbonden 
zijn.

Gaandeweg de stage verzamel je zoals 
gezegd een aantal bronnen binnen de ver-
schillende categorieën. Verderop staat per 
categorie beschreven welke taken daar on-
der (kunnen) vallen. Een deel van die taken 
is verplicht, een deel is optioneel. Uitein-
delijk maak je zelf de keuze uit deze taken 
voor jouw stagedossier. Je kunt hierover 
in overleg gaan met de WPB (en eventueel 
SO of IO) om te bekijken welke taken het 
leerproces de meeste verdieping geven, en 
op welk moment. Tijdens het startgesprek 
in de begeleidingsdriehoek (student, WPB/
SO en IO) kan besproken worden wat de 
rol van de verschillende partijen is als het 
gaat om de taken die hieronder beschre-
ven staan. 

Het stagedossier heeft dezelfde opzet 
in alle vier de stages (Begeleide Stage 1, 
Begeleide Stage 2, Zelfstandige Stage 1, 
Zelfstandige Stage 2). In de loop van de 
twee jaar zal het dossier echter een steeds 
breder en dieper beeld geven van jouw 
ontwikkeling, omdat de onderliggende 
taken – en daarmee ook de bronnen – 
steeds complexer worden. 

Werkplektaken (verplicht)

Onderstaande taken zijn verplichte op-
drachten die direct gekoppeld zijn aan de 
specifieke stagedoelen van BS1. Gemaakte 
taken kun je opnemen als bron binnen het 
deel ‘werkplektaken’ van het stagedossier.

• Je presenteert jezelf aan collega’s. Je 
kiest zelf in welke vorm je dat doet.

• Je observeert lessen van de WPB en 
zo mogelijk van andere (vak)collega’s. 
Je maakt van drie lessen een verslag. 
Deze drie lessen zijn verspreid over de 
tijd (begin, midden, einde BS1).

• Je formuleert stagedoelen en neemt 
deze op in het eerste stageplan dat je 
in de opleiding maakt. Voor elke stage 
maak je namelijk een nieuw stageplan, 
dat voortbouwt op het vorige.  
Bespreek dit stageplan aan het begin  
 

van de stage en gedurende je stage. 
Het stageplan is geen vastomlijnd for-
mat, maar een persoonlijk document 
waarin je in ieder geval ingaat op de 
volgende richtvragen: 

	 Welke leerdoelen ken je van jezelf  
 uit eerdere studies of werkervaring- 
 en, die van belang zijn voor  je ont-  
 wikkeling als leraar? 
	 Hoe wil je daaraan werken?  
 (Welke feedback en activiteiten   
 heb je nodig?)
	 Tot welke rollen en criteria van   
 het stagebeoordelingsformulier   
 verhouden je persoonlijke leerdoe-  
 len zich het meest expliciet? 
 Met deze vraag kom je er bijvoor-  
 beeld achter hoe je leerdoelen zich  
 verhouden tot de verschillende rol-  
 len. Het kan bijvoorbeeld zijn   
 dat je dacht vooral pedagogische   
 leerdoelen te hebben, maar dat je   
 door deze analyse ontdekt dat je   
 vooral vakdidactische    
 leerdoelen hebt. 
• Je voert in overleg en op basis van 

eigen motivatie en inzet verschillen-
de onderdelen of fasen van lessen en 
losse (maar hele) lessen uit. Dit kunnen 
bestaande, zelf ontworpen of aange-
paste lessen zijn. Hierbij is afstemming 
tussen jou en de WPB van belang. Je 
kunt ervoor kiezen om delen van lessen 
over te nemen van de WPB, een losse 
les te geven op basis van bestaand 
lesmateriaal, of een deel van een les of 
een hele les zelf te ontwikkelen op ba-
sis van inhoudelijke expertise (bijvoor-
beeld opgedaan in de bachelor). Om 
dit op te nemen in je stagedossier kun 
je fragmenten van de les opnemen of 
een verslag schrijven van je ervaringen 
(eventueel gecombineerd). 

• Je laat zien hoe je (op kleine schaal) 
vorm kunt geven aan de visie die je 
hebt geformuleerd binnen het vak Visie 
op het schoolvak, wetenschapsgebied 
en onderwijs.

• Je bereidt een les voor, analyseert die 
en bespreekt hem na aan de hand van 
(delen van) de FOEO.  

• Je maakt een stageplan voor BS2.

Tijdens Begeleide Stage 1 werkt de 
student aan de desbetreffende stage-
doelen en gebruikt hij daarbij ook de 
criteria uit het stagebeoordelingsfor-
mulier. Hij verzamelt tijdens dit proces 
verschillende soorten bronnen (curso-
rische taken, werkplek taken, evaluatie 
taken en aanvullende werkplek taken). 
Op basis van die bronnen beschrijft 
hij in maximaal twee A4 zijn ontwik-
keling in de rol van pedagoog, (vak)
didacticus en professional. En geeft hij 
een beschrijving van zijn beeld van het 
beroep. Deze tekst is het startpunt van 
het evaluatiegesprek aan het einde van 
Begeleide Stage 1. 

https://www.ru.nl/publish/pages/983035/formulieren_ontwerp_en_evaluatie_onderwijsactiviteiten_2019_def_1.docx
https://www.ru.nl/publish/pages/983035/beoordelingsformulier_stages_radboud_docenten_academie_2020-2021_met_cesuur.pdf
https://www.ru.nl/publish/pages/983035/beoordelingsformulier_stages_radboud_docenten_academie_2020-2021_met_cesuur.pdf
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Cursorische taken 

Gedurende de opleiding volg je een aantal 
pedagogisch-didactische cursussen op de 
universiteit, waarbij geregeld taken wor-
den meegegeven die aanzetten tot het 
maken van een koppeling tussen theorie 
en praktijk. De docent vertelt of een taak 
verplicht is of facultatief. Gemaakte taken 
kun je opnemen als bron binnen het deel 
‘cursorische taken’ van het stagedossier.

CURSUSSEN IN HET EERSTE DEEL VAN 
BEGELEIDE STAGE 1
Visie op schoolvak, wetenschapsgebied en 
onderwijs
In deze cursus maak je een analyse van 
het krachtenveld waarbinnen de acade-
mische vakdocent moet functioneren en 
formuleer je een voorlopige visie op het 
schoolvak, wetenschapsgebied (van zowel 
de vakdidactiek als de onderwijskunde) en 
onderwijs.
Je krijgt hiervoor praktijkopdrachten mee. 
Hieronder staan voorbeelden; de precieze 
opdrachten kunnen wisselen van jaar tot 
jaar. 
• Je analyseert het schoolplan van de sta-

geschool en gaat hierover in gesprek 
met collega’s.

• Je gaat in gesprek met collega’s over de 
verbinding van het wetenschapsgebied 
behorend bij het eigen schoolvak (wat 
we in de opleiding ‘specialisatie’ noe-
men), met algemene leertheorieën en 
specifieke pedagogische en vakdidac-
tische inzichten. Daarbij vraag je ook 
naar de professionalisering van leraren 
en hoe dat op je school georganiseerd 
is (bijvoorbeeld: wat is de visie op de 
professionalisering van leraren? Welke 
mogelijkheden zijn er? En zijn die meer 
formeel of meer informeel?).

• Je analyseert een organogram en gaat 
op basis daarvan in gesprek met een 
leidinggevende over de professionali-
sering van leraren.

• Je ‘kruipt in de huid van de leerling’ 
door een of twee leerlingen te obser-
veren in de lessen en bij het huiswerk 
maken. Daarna voer je een gesprek 
met deze leerlingen. Of je loopt een 
volledige schooldag mee met een klas.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CURSUSSEN IN HET TWEEDE DEEL VAN 
BEGELEIDE STAGE 1
Leren & Instructie 1: effectieve lessen van-
uit meerdere perspectieven
In deze cursus staat centraal hoe je een les 
of onderwijsactiviteit kunt voorbereiden en 
verzorgen zodat leerlingen zo veel mogelijk 
van de les kunnen leren, en hoe je nagaat 
wat leerlingen van de les hebben opgesto-
ken. Je krijgt hiervoor praktijkopdrachten 
mee. Hieronder staan voorbeelden; de 
precieze opdrachten kunnen wisselen van 
jaar tot jaar.
• Je bereidt samen met de WPB een les 

voor. De les wordt uitgevoerd door de 
WPB en na afloop analyseer en evalu-
eer je samen met de WPB de les.

• Je gebruikt een exit-ticket bij de eigen 
les of die van de WPB.

• Je bespreekt met je WPB onderwerpen 
uit de colleges zoals:

 *ICAP-model
 *Inhoud- en taakanalyse
 *Effectieve leerstrategieën
 *Effectieve instructiestrategieën

We noemen hier de cursussen in de peda-
gogisch-didactische lijn (de paarse lijn in 
het schema), maar ook opdrachten vanuit 
de andere lijnen die betrekking hebben 
op de stage kunnen hier natuurlijk voor 
gebruikt worden. We nodigen je van harte 
uit om deze verbinding steeds te blijven 
opzoeken. 

 
Evaluatietaken

Gedurende BS1 vraag en ontvang je for-
matieve en summatieve feedback. Dit kan 
gaan om verplichte, meer formele vormen 
van evaluatie (lesbezoek vanuit school 
of universiteit, stand-van-zakengesprek, 
evaluatiegesprek samen met beoorde-
lingsformulieren) en zelfgekozen, soms 
meer informele vormen. Bij dat laatste kun 
je denken aan leerlingenfeedback, of een 
evaluatieformulier dat binnen de school 
vaak gebruikt wordt.
 
Verplichte evaluatieproducten:
• Halverwege BS1 is er een stand-van-za-

kengesprek met een focus op pro-
fessionele grondhouding en het 
ontwikkelrapport (zie stagebeoorde-
lingsformulier). Je bent verantwoorde-
lijk voor de organisatie en agenda van 
het gesprek.  
Dit document is een verplicht onder-
deel in het stagedossier. 

• Aan het einde van BS1 vindt er een eva-
luatiegesprek plaats tussen jou en de 
WPB (en eventueel SO). De reflectie die 
je schrijft naar aanleiding van de bron-
nen in het stagedossier (op de rollen en 
op het beroep van docent) lever je aan 
bij de WPB (en SO) als voorbereiding 
op dit gesprek. Na het gesprek schrijf je 
een korte samenvatting van dit gesprek 
plus een reflectie op wat de opbreng-
sten van dit gesprek betekenen voor 
je leerdoelen (en mogelijk voor BS2). 
Denk hierbij niet in de vorm van notu-
len die volledig moeten zijn. Voel je vrij 
om een vorm te kiezen die bij je past, 
en zorg ervoor dat dit verslag beteke-
nisvol is voor je eigen ontwikkeling. 
Dit document is een verplicht onder-
deel in het stagedossier. 

• Je wordt door de WPB en een tweede 
beoordelaar uit de school (vaak de SO) 
beoordeeld aan de hand van het stage-
beoordelingsformulier.  
Dit document is een verplicht onder-
deel in het stagedossier en plaats je 
ook op Brightspace. 

https://www.ru.nl/publish/pages/983035/stand_van_zaken_gesprek_1.pdf
https://www.ru.nl/publish/pages/983035/stand_van_zaken_gesprek_1.pdf
https://www.ru.nl/publish/pages/983035/beoordelingsformulier_stages_radboud_docenten_academie_2020-2021_met_cesuur.pdf
https://www.ru.nl/publish/pages/983035/beoordelingsformulier_stages_radboud_docenten_academie_2020-2021_met_cesuur.pdf
https://www.ru.nl/publish/pages/983035/beoordelingsformulier_stages_radboud_docenten_academie_2020-2021_met_cesuur.pdf
https://www.ru.nl/publish/pages/983035/beoordelingsformulier_stages_radboud_docenten_academie_2020-2021_met_cesuur.pdf
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Aanvullende werkplektaken

Naast de taken die hierboven beschreven 
staan bij cursorische taken, werkplektaken 
en evaluatietaken, wordt van je verwacht 
dat je ook andere activiteiten ontplooit die 
passen bij de doelen en criteria van BS1. 
Hieronder zijn suggesties te vinden. Van de 
genoemde activiteiten voer je er in ieder 
geval vier uit om op te nemen binnen het 
deel ‘aanvullende producten’ van het sta-
gedossier. Er staat lang niet altijd vermeld 
in welke vorm je verslag moet doen van 
de activiteit. Je bent daarin vrij en je kunt 
ook de WPB/SO erbij betrekken om na te 
denken over een passende vorm.
 
Gedurende de hele BS1 houd je bewust 
zicht op je ontwikkeling, en vanaf de 
start stonden al specifieke activiteiten 
gepland gericht op (zelf)reflectie.
• Voor de zomervakantie vond op de uni-

versiteit een KIK-gesprek plaats (Krach-
tig in Interactie Kennismaken). Kijk hier 
terug voor meer informatie hierover. 
Tijdens dat gesprek heb je een beeld 
gekregen van het beroep en de oplei-
ding en wat het van jou als persoon 
vraagt. 

• Deze (zelf)reflectie kreeg een vervolg 
in de cursus Academische en Profes-
sionele Ontwikkeling waarin thema’s 
als beroepsbeeld en spanningen in de 
stagepraktijk en tussen stagepraktijk en 
universiteit aan bod komen. 

• Ook op de stageschool trokken we 
deze lijn door, door aan het begin 
van het schooljaar een startgesprek 
te organiseren ‘in de driehoek’. Jij als 
student, de werkplekbegeleider of 
schoolopleider en de instituutsopleider 
gingen met elkaar in gesprek over vra-
gen als: Wat heb je al in huis? Wat ga je 
leren? Hoe ga je dat leren? En met wie? 
Wat betekenen de antwoorden op deze 
vragen voor de komende periode? 

Deze gesprekken en reflecties kunnen ver-
schillende producten opleveren die je kunt 
opnemen in je dossier. Voor het dossier 
hoef je maar één gesprek of reflectie op te 
nemen.

De WPB betrekt jou zo veel mogelijk bij 
de onderwijsactiviteit die geobserveerd 
wordt:
• De WPB bespreekt de onderwijsactivi-

teit met jou voor. Dat kan bijvoorbeeld 
betekenen dat hij hardop denkend 
zijn eigen les voorbereidt of dat hij 
samen met jou nadenkt over vragen 
die ook in de FOEO staan. Denk onder 
andere aan de vraag welke moeilijkhe-
den jullie verwachten bij een specifiek 
onderwerp. Achteraf kan de les worden 
nabesproken in het licht van de voor-
bespreking: verliep de les zoals van 
tevoren bedacht was? Welke beslis-
singen heeft de docent tijdens de les 
genomen? We weten dat leraren soms 
vanuit tijdstechnisch perspectief keu-
zes maken (bijvoorbeeld gaan versnel-
len, of onderdelen niet of later doen). 
Maar keuzes kunnen ook gebaseerd 
zijn op pedagogische afwegingen. 
Tijdens een gesprek kun je met je WPB 
bijvoorbeeld bespreken welke hande-
lingsafwegingen en alternatieven hij 
heeft overwogen, tijdens maar ook na 
de les. 

• De WPB bespreekt zijn handelen ook 
tijdens de les. Bijvoorbeeld door de les 
even te onderbreken en toe te lichten 
wat hij deed, waarom en hoe dat uit-
pakte. Dit is ook een goede manier om 
te zien hoe je als docent ‘split second 
decisions’ moet nemen en welke per-
spectieven je op zo’n moment mee-
neemt in jouw beslissing. Of de WPB 
kondigt aan wat hij gaat doen en waar-
om: hij geeft dus aan dat hij bepaald 
gedrag gaat modelleren.

Je verkent de opleidingsschool in de 
volle breedte:
• Je bezoekt lessen op andere onderwijs-

niveaus en noteert verschillen die je 
ziet, zowel bij docenten als leerlingen. 
Geeft de docent op een andere ma-
nier uitleg? Zit er verschil in de manier 
waarop leerlingen worden aangespro-
ken op hun gedrag? Zie je verschil in 
het gedrag van de leerlingen? Stellen ze 
andersoortige vragen?

• Je loopt een dagdeel mee met bijvoor-
beeld een conciërge, mentor, zorgcoör-
dinator of afdelingsleider. Je observeert 

wat de betekenis is van die persoon 
voor de leerling en hoe de leerling zich 
gedraagt bij die persoon.  

• Je bezoekt verschillende locaties van de 
opleidingsschool. Daar waar mogelijk 
bezoek je een les of ga je in gesprek 
met docenten. Je noteert opvallende 
zaken: ziet het gebouw er heel anders 
uit? Zijn er verschillen in klassenopstel-
ling? Wordt er anders over onderwijs 
en leerlingen gepraat? Hierbij geldt 
steeds dat je in gesprek gaat met meer 
ervaren anderen op basis van je ob-
servaties. Daarbij heb je aandacht voor 
waarnemen, interpreteren en oorde-
len. 
 

Je begint in het klein met het verzorgen 
van onderwijsactiviteiten:
• Je geeft één-op-één uitleg aan een 

leerling of een kleine groep binnen de 
klas of biedt hulp tijdens huiswerkuren. 
Na afloop reflecteer je op wat je hebt 
gezien, zowel wat betreft het gedrag als 
het leren van de leerlingen. Waar had-
den de leerlingen behoefte aan? Zag 
je of de leerlingen de uitleg snapten? 
Waren de leerlingen gemotiveerd? Is 
het anders om leerlingen in een kleine 
groep uitleg te geven en te helpen?

• Je geeft les in een ‘geconstrueerde’ 
leeromgeving en niet in een realisti-
sche zoals tijdens een les. Hierbij kun je 
denken aan micro teaching waarbij je 
als studenten een stukje les op elkaar 
uitprobeert. Dit gebeurt tijdens vakdi-
dactiekbijeenkomsten op de universi-
teit, maar ook de school leent zich hier 
uitstekend voor. Ook als het gaat om 
het oefenen van preventieve maatrege-
len of interventies.

• Je verzorgt samen met de WPB een 
onderwijsactiviteit (co-teaching). Jullie 
nemen verschillende delen van de les 
voor je rekening en dat betekent dat je 
samen nadenkt over het wat, waarom 
en hoe van de les. Daardoor ontstaat 
er als vanzelf een gesprek over (vak)
didactiek en pedagogiek. Tijdens de les 
zijn jij en de docent allebei in actie en 
reageren daarbij op elkaar. 

In de loop van BS1 ga je (deel)lessen ver-
zorgen. Voorbespreking en nabespreking 

zijn dan net zoals in de voorgaande perio-
de belangrijk. Maar ook als je zelf lesgeeft, 
kan er reflectie plaatsvinden tijdens de 
les. Wanneer er genoeg veiligheid is in de 
begeleidingsrelatie, kan de WPB ook jouw 
les onderbreken en samen met jou (en 
de klas) bespreken wat er gebeurde. Dit 
kan de WPB ook doen wanneer hij ziet dat 
je feedback goed hebt opgepakt en het 
effect meteen te zien is in de les. Hij kan 
ook inbreken om een alternatieve aanpak 
te laten zien, die je daarna meteen kunt 
uitproberen.

In het tweede deel van BS1 maak je ook 
kennis met de formulieren voor ontwerp 
en evaluatie van onderwijsactiviteiten 
(FOEO). Bij Leren & Instructie 1 wordt hier 
een expliciete start mee gemaakt. Omdat 
de vakdidactische cursussen voornamelijk 
tijdens BS2 en ZS1 plaatsvinden, mag je er 
tijdens BS1 vanuit gaan dat het nu vooral 
een algemeen didactische en pedagogi-
sche aard zal hebben. Het is verder niet 
de bedoeling dat de FOEO voor elke les 
helemaal ingevuld worden. Het is wel be-
langrijk dat je leert om steeds de wezenlij-
ke vragen te stellen. Aanvankelijk gaat het 
nog maar om een beperkt aantal vragen 
en zullen de antwoorden nog niet volledig 
zijn. De WPB stimuleert je om steeds meer 
vragen mee te nemen in de voorbereiding 
en steeds completere antwoorden te for-
muleren. 

Aan het einde van BS1 maak je kennis 
met het principe van hele taak eerst. Voor 
sommige studenten is dat nog een stap te 
ver, maar het is wel een goed moment om 
als WPB en student samen na te denken 
over een andere opbouw van een les. Je 
hebt dan waarschijnlijk een aantal weken 
ervaring opgedaan met een opbouw vol-
gens het model directe instructie en onder 
begeleiding van een meer ervaren docent 
kun je nu experimenteren met een andere 
opbouw. Die les hoef je niet uit te voeren, 
maar het mag natuurlijk wel. Of de WPB 
voert hem uit. Het gesprek hierover kan 
de WPB voeren aan de hand van de ‘wat 
als’-vraag? Bijvoorbeeld: wat als we de les 
beginnen met opdrachten maken en op 
basis van de antwoorden bedenken welke 
hulp leerlingen nog nodig hebben?

https://www.ru.nl/docentenacademie/onderwijs/educatieve-master-1-jaar/kennismakingsgesprekken/
https://www.ru.nl/publish/pages/983035/formulieren_ontwerp_en_evaluatie_onderwijsactiviteiten_2019_def_1.docx
https://www.ru.nl/publish/pages/983035/formulieren_ontwerp_en_evaluatie_onderwijsactiviteiten_2019_def_1.docx
https://www.leraar24.nl/175732/eenvoudig-differentieren-door-lestaken-om-te-draaien/
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