FACTSHEET VOOR BEGELEIDERS

Stage Tweejarige Educatieve Master
in twee jaar een eerstegraads bevoegdheid en vakmaster
Na het behalen van de bachelor kunnen studenten
ervoor kiezen om direct met een educatieve master te beginnen. In dit tweejarige traject wordt een
vakinhoudelijk programma aan één van de faculteiten van de Radboud Universiteit gecombineerd met
een educatief programma aan de Radboud Docenten
Academie. Studenten ontwikkelen zich zo op twee
gebieden tegelijk tot academisch masterniveau.
Studenten in de tweejarige master lopen twee stages: de
begeleide en de zelfstandige stage. Deze stages vinden in
principe plaats op dezelfde school. Het aantal stage-uren
in de tweejarige master is ongeveer gelijk aan dat in de
eenjarige master, maar de opbouw en planning van de
stage is anders.




Jaarlagen
(met name) bovenbouw havo/vwo
Opbouw stage
De stages bestaan uit twee delen:
begeleide stage 1 en 2 en zelfstandige
stage 1 en 2. Tijdens BS1 oriënteert de
student zich op de stage en doet hij/zij
in kleine stappen ervaring op met het
lesgeven. In BS2 begint de student met
het geven van (deel-)lessen en wordt de
stap gezet naar lessen in samenhang. In
ZS1 en ZS2 geeft de student aan min. 2
klassen zelfstandig les en ontwikkelt de
student zijn/haar rol als docent binnen
de school.

Begeleiding en beoordeling
Tijdens BS1 is de werkplekbegeleider
aanwezig in de klas. In de loop van
BS2 bezoekt de WPB de lessen steeds
minder. Tijdens ZS1/ZS2 is hij/zij sporadisch aanwezig. Er is wekelijks minstens
één vast begeleidingsmoment. Aan het
Neem contact op met
Esmée Bruggink, coördinator stageplaatsing RDA begin van de stage vindt er een startgesprek plaats met de schoolopleider, de
stage@docentenacademie.ru.nl
WPB en de instituutsopleider. Zowel de
IO als de vakdidacticus komen op lesbezoek. Daarnaast vinden er stand-vanScan de
zaken-gesprekken (na BS1 en ZS1) en
QR-codes
beoordelingen (na BS2 en ZS2) plaats.
Het formulier en andere instrumenten
Website
Stagetool
hiervoor zijn te vinden op de website.









Meer weten?

(o.a. stagewijzers)



Duur stage
Jaar 1 | Begeleide stage 1:
16 weken (sep tot de kerst)
Jaar 1 | Begeleide stage 2:
16 weken (feb tot de zomer)
Jaar 2 | Zelfstandige stage 1:
16 weken (sep tot de kerst)
Jaar 2 | Zelfstandige stage 2:
16 weken (feb tot de zomer)
Beschikbaarheid student
Studenten zijn per week 10 klokuren
beschikbaar op dinsdag en donderdag. Daarbinnen lopen ze 2 tot 3
lesuren stage. De overige dagdelen
volgen ze college aan de universiteit.
NB In jaar 1 zijn ze alleen beschikbaar op donderdagochtend.
Beschikbaarheid begeleider
De begeleiding van een student
vraagt ± 60 uur voor de begeleide en
± 60 uur voor de zelfstandige stage.
Dat is dus ± 120 uur in totaal (voor
2 jaar). Een student in dit traject kan
worden begeleid door een docent
van het betreffende schoolvak met
een eerstegraads bevoegdheid.
Stagetool
De matching van stageplekken en
studenten verloopt via de stagetool:
docentenstage.ru.nl Schoolopleiders
geven hun plekken door in de tool
en worden daarna rechtstreeks op
de hoogte gehouden van het plaatsingsproces.

