
Educatieve minor/module September             <<< Stage A >>>              Oktober November                                                                     << Stage B >>>                                                    Januari

Beknopte weergave traject  
educatieve minor/module. 

(1)Wat doet de student en wat mag 
u verwachten van de ontwikkeling?

(2)Welke ondersteuning lijkt gezien 
(1) wenselijk?

(3) Samen opleiden, wie komt op les-
bezoek en welke aandachtspunten 
voor de beoordeling zijn er?

Denk bij het startgesprek (o.a.) 
aan:

> Hoe heeft de student zich  
georiënteerd op de educatieve mi-
nor/module? Welke beelden van 
het leraarschap heeft de student?

> Welke (vak)inhoudelijke experti-
se en relevante ervaringen brengt 
de student mee?

> Wat wil de student leren?

> Welke stagedoelen en/of beoor-
delingscriteria roepen vragen op?

> Welke leervragen voorzien de 
student en begeleider voor de ko-
mende periode? Welke aandachts-
punten voor de begeleiding? 
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Oriëntatie op school; Kennisma-
king met sectie en team. 

Observeren én eerste opstart 
met het geven van deellessen.

Van de student mag een nieuws-
gierige en proactieve houding 
verwacht worden.

Geleidelijke uitbouw naar 4-6 hele lessen 
per week. 

Meer zicht op de eigen ontwikkelpunten, 
de student verwerkt deze in een stage-
plan. 

De student heeft interesse voor en zoekt 
contact met leerlingen.

De student start met 
het werken met les-
senreeksen aan vaste 
klassen.

De student krijgt meer 
zicht op het leren 
van de (individuele) 
leerlingen. 

De student werkt sys-
tematisch aan de ei-
gen ontwikkeling (o.a.) 
middels het stageplan.

De student kan in deze fase in toenemende mate zelfstandig functioneren voor/in de klas. 

De student wordt, onder begeleiding, verantwoordelijk voor het plannen, uitvoeren en 
evalueren van het leren van de leerlingen binnen een periode. 

De student is een actief onderdeel van het team, doet mee aan lesoverstijgende activiteiten 
(leerlingbespreking etc.).

De student neemt regie over het eigen leren en werkt aan de eigen ontwikkeling.  
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Denk o.a. aan ondersteuning bij 

(1) Het voorbereiden van lessen, gebruik hiervoor het FOEO-formulier en/of 
denk aan het voordoen van en/of samen voorbereiden van lessen.

(2) Het vertalen van feedback naar concrete handelingen in nieuwe lessen, 
bijvoorbeeld door het gericht voordoen van les(delen) of co-teaching.

In deze fase komt de IO op lesbezoek. De student verwerkt feedback van 
begeleiders en IO in een stageplan. Bespreek de voortgang en inhoud van 
het stageplan én denk mee hoe te werken aan leerdoelen, bijvoorbeeld door 
gerichte observaties bij collega’s.

Eind oktober/begin november vindt de beoordeling van stage A plaats door 
WPB (en SO). Deze beoordeling focust zich op de grondhouding (wil om te le-
ren én het maken van contact) én de eerste basisvaardigheden als docent voor 
de klas. Blik bij de beoordeling van stage A ook vooruit op de eisen m.b.t. sta-
ge B (streefniveau 2/3)

Denk o.a. aan ondersteuning bij 

(1) Het organiseren van het leren van leerlingen over weken heen (planning, organisatie, toetsing). Bespreek bijvoor-
beeld de langere termijn planning en lesideeën van de student. 

(2) De ontwikkeling als collega binnen de school, stimuleer actieve inbreng van de student bij overleg over lessen/
klassen. 

(3) De mate waarin de student regie neemt over het eigen leren/de ontwikkeling, bespreek bijvoorbeeld de voortgang 
o.b.v. het stageplan.

Bespreek met de student de tijdsinvestering van de student, waak voor overbelasting en bespreek keuzes die ge-
maakt kunnen worden.

Gedurende stage B is het wenselijk om (in opbouwende mate) minder aanwezig zijn tijdens de lessen (LOLA). Overleg 
bij twijfels over deze opbouw in  zelfstandigheid met de IO. 

Tijdens stage B komt de vakdidacticus op lesbezoek. Eind januari vindt de beoordeling van stage B plaats door WPB 
en SO. Evalueer tijdig (begin december) welke stappen de student nog moet zeggen voor succesvolle stageafronding, 
bv. door de single-point-rubrics samen in te vullen. 

Beknopt overzicht Educatieve Minor/Module

NB. Alle documenten waarnaar verwezen wordt staan hier. Meer informatie over de stages vindt u in de stagewijzer.

https://www.ru.nl/begeleidingsdocumenten-minormodule-cohort-2022

