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Begeleiden in de 2 
jarige master (jaar 1)



MET WIE ZIJN WE HIER? MET WELKE VRAGEN KOM JE BINNEN?



EEN BEELD VAN DE OPLEIDING



WEEKINDELING



PEDAGOGISCH DIDACTISCHE LIJN

Sept t/m jan Feb t/m juni
Sem. 1 / periode 1 Sem. 1/ periode 2 Sem. 2 / periode 3 Sem 2 / periode 4 

Visie op het schoolvak, 

wetenschapsgebied en 

onderwijs

Leren en Instructie 1: 

effectieve lessen vanuit 

meerdere perspectieven

Leren en instructie 

2: het leren 

zichtbaar maken 

door leraren

Leren en instructie 3: 

vakdidactische 

oriëntatie op 

leermoeilijkheden en 

instructiestrategieën

Oriëntatie op de 

pedagogische 

professionaliteit 

van leraren

Handelen vanuit 

pedagogische 

professionaliteit: 

creëren van een 

veilig en krachtig 

leerklimaat

Persoonlijk leiderschap van de docent en 

professioneel spreken



DOELEN BEGELEIDE STAGE 1 



DOELEN BEGELEIDE STAGE 1



SAMEN OPLEIDEN- WIE ZIJN ER ALLEMAAL BETROKKEN BIJ DE BEGELEIDING VAN DE STUDENT?

Student

Mentor

Opleiders van 
vakken

Werkplekbegeleider

Radboud Docenten 
Academie

Stageschool

Schoolopleider
Instituutsopleider



- Stagewijzer → waar vind je die?

- Startgesprekken/ Stand van zaken gesprek /Evaluatie gesprek → zie dia 10 en stagewijzer

- FOEO (formulieren voor ontwerp en evaluatie onderwijsactiviteiten) → waar vind je die?

- Stagebeoordelingsformulier → waar vind je die?

- Stagedossier → zie dia 11 en stagewijzer

https://www.ru.nl/docentenacademie/stage/begeleiders-0/tweejarige-educatieve-master-0/

INSTRUMENTEN EN KADERS

https://www.ru.nl/docentenacademie/stage/begeleiders-0/tweejarige-educatieve-master-0/
https://www.ru.nl/docentenacademie/stage/begeleiders-0/tweejarige-educatieve-master-0/
https://www.ru.nl/docentenacademie/stage/begeleiders-0/tweejarige-educatieve-master-0/
https://www.ru.nl/docentenacademie/stage/begeleiders-0/tweejarige-educatieve-master-0/


SAMEN OPLEIDEN: BELANGRIJKE MOMENTEN



STAGEDOSSIER



EEN JAAR LANG ONLINE SESSIES



• Dit traject vraagt veel van de student, omdat hij:

- drie contexten moet combineren

- in verschillende “leersystemen” zit (met pieken tijdens de tentamenweken)

- vakinhoud nog deels aan het verwerven is

• Dit traject biedt ook kansen, omdat het:

- een langere looptijd heeft waardoor de student “de tijd heeft” om te groeien

- In een aantal opzichten een andere insteek heeft dan de 1 jarige master

• Dit traject vraagt om begeleiders:

- die de student actief bevragen op het combineren van de contexten

- die mee kunnen denken over de vertaling van de cursussen naar de praktijk

WAT NEEM JE MEE UIT DEZE SESSIE?


