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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

Meer informatie: 
Radboud Docenten Academie:  
www.ru.nl/docentenacademie 

Belangrijke documenten & beoordelingsfor-
mulieren: https://www.ru.nl/begeleidingsdo-
cumenten-tweejarige-educatieve-master-co-
hort-2022

Contactgegevens instituutsopleiders: 
Zie bijlage 4

Indien er vragen/opmerkingen zijn met betrek-
king tot de student in de stageperiode die niet 
op de stageschool beantwoord of opgelost kun-
nen worden, kan contact worden opgenomen 
met de coördinator stageplaatsing (stage@
docentenacademie.ru.nl) of met de coördinator 
werkplekleren (hedwig.dekrosse@ru.nl).

Scan de QR-code  
voor een download 

van belangrijke documenten  
en beoordelingsformulieren.  

Daar is ook een digitale versie 
van deze stagewijzer te vinden.
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Voorwoord
Dit is de stagewijzer voor Zelfstandige 
Stage 1 (ZS1) van de Tweejarige Educatie-
ve Masters. Deze stagewijzer is bestemd 
voor alle opleiders en begeleiders (op 
het instituut en op de scholen) van de 
Tweejarige Educatieve Masters aan de 
Radboud Universiteit. De Radboud Do-
centen Academie (RDA) is verantwoorde-
lijk 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. Datzelf-
de vragen we ook aan studenten. 

ZS1 is, net als de andere stages, nadrukke-
lijk een plek waar je student regie kan (le-
ren) nemen over het eigen leerproces. Meer 
dan in BS1 en BS2 wordt er in deze stage 
verwacht dat studenten zelfstandig (leren) 
lesgeven, tegelijkertijd meer zichtbaar 
worden in de school en zich gaan verdiepen 
in het wetenschappelijke onderzoek dat ze 
gaan doen. In deze stagewijzer staan enkele 
kaders uitgewerkt, zodat je weet wat er van 
je verwacht wordt wat betreft begeleiding 
en beoordeling. 

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 docenten vind je aanvullende en 
achtergrondinformatie over bijvoorbeeld 
de visie op werkplekleren en de context van 
het Samen Opleiden (waarin wordt bespro-

ken hoe stagescholen samenwerken met 
de RU). De stagewijzer 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 zelfstan-
dig werkende academische, eerstegraads 
leraar afkomt, binnen de klas, maar zeker 
ook binnen de school als organisatie.
Met vriendelijke groet, 

Hedwig de Krosse,  
coördinator werkplekleren Radboud Docenten 
Academie
Harmen Schaap,  
opleidingscoördinator Radboud Docenten 
Academie

https://www.ru.nl/begeleidingsdocumenten-tweejarige-educatieve-master-cohort-2022
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Je student volgt gedurende twee jaar steeds 
onderwijs op de universiteit (zowel vakin-
houdelijk als methodologisch, vakdidac-
tisch en pedagogisch-didactisch) en loopt 
twee jaar stage. Dit maakt het mogelijk om 
kennis toe te passen in de onderwijspraktijk 
en om tegelijkertijd ervaringen uit diezelfde 
onderwijspraktijk te koppelen aan de theo-
rie die in de opleiding wordt aangeboden. 
De opleiding bestaat uit verschillende lijnen 
(zie onderstaand figuur), waarvan de stage 
er één is: de ‘blauwe lijn’. 

ZS1 vindt plaats in het eerste semester 
van het tweede jaar en is de start van het 
zelfstandig functioneren als docent: in de 
klas, maar gaandeweg ook binnen de hele 
school. ZS1 wordt gevolgd door ZS2 in het 
tweede semester van jaar twee van de 
opleiding. 

Voor ZS1 staat acht EC (totale belasting: 
224 uur). Dit maakt de stage dan ook tot 
een deeltijdstage binnen een voltijds mas-
terprogramma. Dit aantal uren omvat het 
voorbereiden, uitvoeren en evalueren van 
lessen in eigen klassen, het uitvoeren van 
opdrachten die worden aangestuurd vanuit 
cursussen en het bijwonen van onderwijs-

activiteiten (bijvoorbeeld leerlingbespre-
kingen of sectievergaderingen). Je kunt je 
student de gehele dinsdag en donderdag 
op school verwachten. Het combineren van 
alle lijnen doet een beroep op verschillende 
vaardigheden van je student, zoals regie 
nemen, professionaliteit en actief om bege-
leiding kunnen vragen. 

ZS1 vraagt om zelfstandigheid op veel 
gebieden. De student is verantwoordelijk 
voor het onderwijs aan zijn klassen en moet 
daarbij rekening houden met leerdoelen 
op de lange termijn. Dat vraagt ook om 
handelen buiten de klas: de student zal met 
steeds meer collega’s moeten afstemmen 
en ook contacten moeten onderhouden 
met mensen buiten de school, zoals bij-
voorbeeld ouders op ouderavonden. Die 
zelfstandigheid wordt ook verwacht wat 
betreft het leerproces van de student. Nog 
meer dan in het eerste jaar moet je student 
zelf de regie voeren over zijn leren. Maar 
dat betekent niet dat hij alles alleen moet 
doen. Zo blijft de student bijvoorbeeld we-
kelijks met jou als WPB in gesprek over zijn 
ontwikkeling.

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
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Vrijstellingen
Binnen de tweejarige educatieve masters 
kennen we ook enkele vrijstellingen. We 
kennen grofweg 30 EC aan vrijstellingen 
toe voor studenten die bijvoorbeeld een 
educatieve minor hebben of een tweede-
graadsbevoegdheid, beide in identieke of 
aanverwante schoolvakken. Dit komt erop 
neer dat voor sommige studenten ZS1 
de eerste stage is in de opleiding, omdat 
zij vrijgesteld zijn voor BS1 en BS2. Deze 
studenten hebben niet te maken met de 
overgang van een reguliere master naar 
een educatieve master – die om een andere 
manier van leren vraagt – maar ze hebben 
wel degelijk te maken met andere transi-
ties. In het geval van een educatieve minor 
kan dit bijvoorbeeld betekenen dat studen-
ten een transitie doormaken van een meer 
begeleide stage in de onderbouw naar een 
meer zelfstandige stage met de nadruk op 
de bovenbouw. De transitie kan in andere 
gevallen ook betekenen dat een bestaande 
baan (deels) wordt ingezet als stageplaats 
(transitie van werken naar leren). We raden 
aan om hier vroegtijdig met je student over 
in gesprek te gaan. Wil je hier meer over 
weten, neem dan contact op met een van 
ondergetekenden (Hedwig de Krosse/Har-
men Schaap) of met de interfacultaire stu-
dieadviseur (Kim Oyen, studieadviseur-edu-
ma2@ru.nl). 

Wat zijn de doelen van ZS1? 
DISCLAIMER: de doelen van ZS1 zijn direct 
aan de student gericht. Dit hebben we in 
deze Stagewijzer voor begeleiders behou-
den. 
Tijdens ZS1 ontwikkel je je binnen drie 
rollen: die van pedagoog, vakdidacticus en 
professional. Hieronder staan de doelen 
verder uitgewerkt.
Aan het einde van ZS1 ben je in staat om: 
Als pedagoog:
• in jouw pedagogisch handelen reke-

ning te houden met verschillen tussen 
leerlingen;

• het groepsproces van de klas vanuit een 
eigen visie op klassenklimaat te sturen, 
passend bij de inhoud van de les en de 

context van de klas.
Als vakdidacticus:
• je eigen vakdidactische opvattingen te 

verwoorden;
• zelfstandig een consistent leerarrange-

ment: 
te ontwerpen, 
indien nodig tijdens de uitvoer bij te 
stellen, 
te evalueren en daarbij te reflecteren 
op je eigen vakdidactische keuzes;

• bij het ontwerpen van leerarrangemen-
ten gebruik te maken van jouw inzicht 
in de verschillen tussen leerlingen in het 
vakspecifieke denken en leren.

Als professional:
• eigen leerdoelen te formuleren en daar-

in focus aan te brengen, ook waar het 
gaat om jouw rol buiten de klas, actief 
te sturen op jouw eigen ontwikkeling en 
deze bij te stellen waar nodig. Daarbij 
ben je actief op zoek naar feedback, 
feed-up en feed-forward en gericht op 
het verwerken hiervan. 

• zelfstandig te reflecteren op de ontwik-
keling die je gedurende ZS1 hebt door-
gemaakt als beginnend docent;

• zelfstandig te functioneren in een pro-
fessionele setting:
• door deel te nemen aan verschil-
lende bijeenkomsten buiten jouw eigen 
lessen om (rapportvergadering, sectie-
overleg, teamoverleg, scholingsbijeen-
komst),
• door verantwoordelijkheid te dra-
gen voor minimaal twee klassen en 
daarvoor contact te onderhouden met 
verschillende belanghebbenden (men-
tor, collega’s, ouders).

Hieronder vind je een overzicht van de 
doorgaande lijn BS1, BS2, ZS1 en ZS2. We 
geven dit overzicht zodat duidelijk wordt 
waar je via ZS1 naartoe kunt werken voor 
ZS2 (de laatste stage in de opleiding). 

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 

¹Waar hij staat, wordt hij/zij bedoeld.

mailto:studieadviseur-eduma2%40ru.nl?subject=
mailto:studieadviseur-eduma2%40ru.nl?subject=
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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, terwijl hij¹ de eerste (kleine) stap-
pen zet wat betreft het geven van onder-
wijs. Vanuit het instituut wordt de student 
vanaf begin november 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 ein-
de van BS1 heeft de student enkele losse 
onderwijsactiviteiten (vaak zijn dat lessen) 
verzorgd en is hij klaar om de stap te zetten 
naar onderwijsactiviteiten in samenhang. 
Gedurende de hele BS1 observeert de 
student onderwijsactiviteiten van zijn WPB, 
maar ook van andere actoren binnen de 
opleidingsschool. Nieuwe kennis, inzichten 
en vaardigheden zorgen ervoor dat de stu-
dent steeds meer ‘ziet’ bij het observeren. 
Er blijft dus steeds iets te leren door obser-
vatie, 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) verdie-
pen bij het vak Oriëntatie op de pedagogi-
sche 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 vakdidactisch den-
ken 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 begeleider 
of de drie rollen van de docent bij de stu-
dent 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 verant-
woordelijkheid voor eigen klassen. Daarbij 
kan de student denken aan toetsing en 
beoordeling, praktische opdrachten, ouder-
gesprekken, rapportvergaderingen en over-
dracht aan de WPB of collega’s. Daarnaast 
neemt de student steeds meer de regie 
over het eigen leren, en denkt hij na over 
zijn positionering in de school en de kop-
peling tussen lesgeven en onderzoek (de 
student volgt tijdens ZS1 methodologische 
cursussen op de universiteit, die voorberei-
dend 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 onder-
zoeksvaardigheden. Vanuit de universiteit 
wordt gedurende ZS2 de scriptie aange-
stuurd. Deze scriptie heeft zowel een vakin-
houdelijke als een schoolvakgerelateerde of 
vakdidactische component.  

Hoe worden de leerdoelen getoetst? 
De leerdoelen zijn generiek (dat wil zeggen: 

https://www.ru.nl/begeleidingsdocumenten-tweejarige-educatieve-master-cohort-2022
https://www.ru.nl/begeleidingsdocumenten-tweejarige-educatieve-master-cohort-2022
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voor iedere student, ongeacht schoolvak 
en school) en worden met het stagebeoor-
delingsformulier getoetst. Jij bent als WPB 
de eerste beoordelaar, de SO is meestal 
de tweede beoordelaar. Ook een andere 
persoon vanuit de school mag als tweede 
beoordelaar fungeren, zolang deze persoon 
maar voldoende zicht heeft op de ontwikke-
ling van de student. 

De beoordeling van ZS1 wordt, net als bij de 
andere stages, gecheckt door een opleider 
van de universiteit aan de hand van het sta-
gedossier. 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 ZS1 niet worden afgerond (zie bijlage 3). 

Het stagebeoordelingsformulier bestaat 
grofweg uit drie onderdelen: 1) het ont-
wikkelrapport waarin je de beoordeling 
onderbouwt en waarin je feedback geeft, 2) 
de professionele grondhouding en 3) een 
matrix waarin de drie rollen (vakdidacticus, 
pedagoog, professional) middels criteria en 
niveaus zijn geconcretiseerd. 

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 
middel is om de ontwikkeling van je student 
te monitoren en te voeden. 
We adviseren de student om de criteria per 
rol daarom ook als input te gebruiken om 
de eigen, persoonlijke leerdoelen te formu-
leren. Maak er dus met elkaar een beteke-
nisvolle vertaling van. Wellicht veranderen 
of verschuiven de leerdoelen, mede ingege-
ven door bijvoorbeeld de ervaringen die je 
student opdoet. 

Hoe geeft de student sturing aan het leer-
proces?
De generieke doelen zijn algemeen en ge-
standaardiseerd. De student gaat die doe-
len op een eigen manier inkleuren en gaat 
zijn keuzes (wat wil ik leren, waarom wil ik 
juist dat leren, hoe ga ik het leren?) aan het 
begin ZS1 vastleggen in een stageplan (zie 
bijlage 1). Er bestaat dus ook geen vast-
staand programma dat de student moet 
doorlopen tijdens deze of volgende stages. 
We hebben in grote lijnen vastgelegd waar-
naar de student in deze stage toewerkt. 
De ontwikkeling binnen de stages wordt 
aangestuurd door de cursussen binnen het 
instituutsdeel en door het werkplekleren op 
de opleidingsschool². Onderstaand figuur 
geeft weer hoe het leerproces verloopt.

²Bij de toelichting op het stagedossier (zie hoofdstuk 2) wordt uitgelegd wat een opleidingsschool en werk-
plekleren inhouden.

Doelen ZS1

Leren op het instituut Werkplekleren

https://www.ru.nl/begeleidingsdocumenten-tweejarige-educatieve-master-cohort-2022
https://www.ru.nl/begeleidingsdocumenten-tweejarige-educatieve-master-cohort-2022
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Een van de doelen van ZS1 heeft betrek-
king op het omgaan met verschillen tus-
sen leerlingen, ook vakdidactisch gezien. 

Sam had aan het einde van de bege-
leide stage al in de gaten dat lang niet 
alle leerlingen dezelfde leerproblemen 
hadden bij haar vak. Maar ze vindt het 
nog lastig om een les te maken waarin 
het oefenmateriaal echt op maat is. Ze 
besluit om zich in te schrijven voor het 
Verdiepingsthema ICT in het onderwijs, 
in de hoop dat ze daar handvatten zal 
krijgen. 

In het wekelijkse gesprek met haar WPB 
gaat ze in gesprek over haar leerdoel en 
haar aanpak. Hij vindt het leerdoel pas-
sen bij de ontwikkeling die ze heeft door-
gemaakt en al pratende komen ze op 
een heel ander aspect van differentiëren, 
namelijk het klassenmanagement. Hij 
stelt voor dat ze een les ontwerpt waarin 
ze de klas in drieën deelt. Elke groep gaat 
op een andere manier aan het werk. Hoe 
gaat ze de groepen indelen? Hoe zorgt 
ze ervoor dat iedereen aan het werk gaat 
en ook in rust kan werken? Hoe zorgt ze 
ervoor dat iedereen de kans krijgt om 
vragen te stellen? De WPB wil wel mee 
helpen zoeken naar geschikte oefenin-
gen, zodat Sam zich kan concentreren op 
het klassenmanagement. 

Bij het uitvoeren van de les merkt Sam 
dat haar goede voorbereiding heeft 
geholpen om alle leerlingen goed betrok-
ken te houden. Maar nu nog leren om 
zelf goede oefeningen te vinden.

Bij het ICT verdiepingsthema leert Sam 
in eerste instantie vooral nadenken over 
het waarom van de inzet van ICT-mid-
delen. Daar had ze eigenlijk nog niet 
zo over nagedacht. Is de inzet van ICT 
zoveel beter bij wat ze wil bereiken? In 
heel veel gevallen eigenlijk niet, behalve 
als het gaat om oefeningen die zich aan-
passen aan de prestaties van de leerling. 
Maar waar vind je dat?

Ze bespreekt haar vraag met haar WPB. 
Die weet dat een aantal collega’s bezig 
is met het zoeken van lesmateriaal dat 
adaptief is en zich dus daadwerkelijk 
aanpast aan de prestaties van de leerlin-
gen. Ze vraagt of ze een keer mag aan-
sluiten bij hun werkbijeenkomsten. Er 
blijkt echt van alles mogelijk te zijn.
Maar ze realiseert zich ook dat leerlingen 
dan de hele tijd individueel aan het werk 
zijn en achter een scherm zitten. Wil ze 
dat wel? Ze denkt dat ze dit eens gaat 
bespreken bij APO. Ze weet dat haar APO 
docent veel kennis heeft van de rol van 
pedagoog. Misschien kan zij haar helpen 
om scherper te krijgen wat ze nu wil qua 
differentiëren en wat niet.  

Het werken met een stagedossier (zie 
hoofdstuk 3) geeft structuur aan deze 
manier van leren. In het overzicht op pa-
gina 9 koppelen we bepaalde cursussen 
aan een specifieke rol. Natuurlijk is het zo 
dat bijna elk handelen als docent te maken 
heeft met alle drie de rollen. Het gaat er 
om dat de cursus vooral gericht is op die 
ene specifieke rol. We hebben op pagina 

9 de cursussen uitgewerkt en de manier 
waarop die verbonden kunnen worden met 
het werkplekleren. Het werkplekleren kent 
vele vormen en kan per opleidingsschool 
verschillen. Daarom hebben we dit hier niet 
verder uitgewerkt; het is echter wel voort-
durend een onderwerp van gesprek tussen 
jou en de student en de andere begeleiders 
op school zoals SO en IO.  

Om de figuur op pagina 6 concreet te maken, werken we hier een voorbeeld uit.
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1 Pedagoog (Vak)didacticus Professional

In het tweede jaar van de 2 
jarige master volg je geen 
vakken die zich specifiek 
richten op de rol van peda-
goog. Maar het is bij uitstek 
het moment waarop je 
jouw visie op de pedagoog 
en de kennis en vaardighe-
den die je in de cursussen 
in het eerste jaar hebt 
opgedaan, kan inzetten. Je 
bent nu als enige verant-
woordelijk voor een klas en 
dus ook voor de dynamiek 
in de groep. 

Pak daarom de materialen 
van de cursussen er weer 
bij, want je zult zien dat de 
betekenis voor de praktijk 
nu nog weer groter zal zijn. 

Je zult ook merken dat als 
je innovaties invoert (zie 
Leren & Instructie 4) er ver-
anderingen plaatsvinden 
in jouw relatie tot de leer-
lingen. 

En zoals je bij vakdidactiek 
steeds meer zicht krijgt op 
de verschillen tussen leer-
lingen, zo zie je die ook als 
je kijkt met de bril van de 
pedagoog. 

Het is belangrijk om jouw 
observaties en jouw hande-
len te bespreken met jouw 
WPB. Juist bij de rol van 
pedagoog is het bespreken 
van video-opnames heel 
zinvol. 

Op de universiteit staat tijdens 
ZS1 bij de cursus Leren & Instruc-
tie 4 de vakdidactiek centraal. Bij 
Leren & Instructie 3 (tijdens BS2) 
heb je je verdiept in vakspecifie-
ke moeilijkheden en manieren 
waarop je daar in je lesontwerp, 
uitvoer en analyse gericht naar 
kon kijken. 

Nu ga je onderzoeken hoe je 
binnen jouw vak kunt innove-
ren. Innovatie is afhankelijk van 
de persoon en van de context, 
maar van elke student vragen 
we een stap richting vernieuwing 
binnen zijn vakdidactiek. 

Omdat innovatie zo sterk ver-
bonden is met de context, is het 
goed om met je WPB en met 
je sectie te overleggen over de 
impact van die innovatie op jou, 
maar ook op jouw collega’s en 
de leerlingen. We hebben mede 
daarom het tentamen Leren & 
Instructie 4 zo ingericht dat de 
WPB op bepaalde momenten 
direct betrokken is bij het leer-
proces. Onder deze tabel wer-
ken we dit verder uit.

Je oriënteert je in deze periode 
ook op de masterscriptie. Het 
denken dat van je gevraagd 
wordt tijdens Leren & Instructie 4 
kan daarbij helpen. Betrek ook 
jouw begeleiders op school bij 
de eerste stappen die je gaat 
zetten. Ze hebben weliswaar 
geen formele rol bij de scriptie, 
maar het ontwikkelen van een 
onderzoekende houding maakt 
wel degelijk deel uit van jouw 
docentschap en dus van jouw 
werkplekleren.

ZS1 staat in het teken van zelfstan-
digheid, ook wat betreft de regie die 
je voert over jouw leerproces.

Met betrekking tot de (opleidings-)
school: 
Je neemt (waar mogelijk) deel aan 
de activiteiten die direct te maken 
hebben met het functioneren van 
de leerlingen uit jouw klassen (rap-
portvergadering, ouderavond).

Met betrekking tot het eigen leren:  
Je stuurt het eigen leren in grote 
mate zelf. Maar zelfstandig bete-
kent niet onbegeleid. Je hebt dus 
nog steeds wekelijkse gesprekken, 
maar de inhoud daarvan en de 
input daarvoor (denk bijvoorbeeld 
aan feedback die je hebt verzameld) 
moet van jou komen. Bedenk ook 
dat de kring van mogelijke bege-
leiders verder reikt dan je WPB en 
SO (denk aan docenten van andere 
vakken,  collega’s van de ondersteu-
ning, mentoren, afdelingsleiders, 
zorgspecialisten).

Je laat een onderzoekende houding 
zien. 

Bij APO 3 word je ondersteund bij 
het reflecteren op en het zetten van 
stappen wat betreft zelfstandigheid, 
innovatie, onderzoekende houding  
en het verder vormgeven van jouw 
visie op de academische docent. 

Zoals gezegd zien wij een belangrijke func-
tie weggelegd voor jou als WPB bij Leren & 
Instructie 4. Bij die cursus maak de student 
een innovatief ontwerp op basis van de  
Formulieren Ontwerp en Evaluatie Onder-
wijsactiviteiten (FOEO) onderdelen A, B en 
C. Jij als WPB geeft feedback op die uitwer-
king en de student gebruikt die feedback 
om het ontwerp te verbeteren. 

De volgende stap is de uitvoer van het ont-
werp en tot slot evalueert je student de les(-
sen) met jou aan de hand van de vragen in 
formulieren D, E en F van de FOEO. Je bent 
als WPB dus aanwezig bij de betreffende 

lessen of de student deelt een opname van 
de les(sen) met jou. Formulier F gaat over 
een persoonlijk (vak)didactisch leerdoel van 
de student dat hij, voorafgaand aan de ge-
observeerde lessen, met jou heeft gedeeld 
zodat jij daar specifiek op kan letten. 
De opbrengsten van deze gesprekken en 
ervaringen neem de student mee in het 
eindgesprek met de vakdidacticus van Leren 
& Instructie 4, waarin hij a) zijn ontwerp 
verantwoordt en b) de uitvoering evalueert. 
Eén van de online sessies voor WPB  in de 
tweejarige master zal hier ook extra aan-
dacht aan besteden.

https://www.ru.nl/begeleidingsdocumenten-tweejarige-educatieve-master-cohort-2022
https://www.ru.nl/begeleidingsdocumenten-tweejarige-educatieve-master-cohort-2022
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Zelfstandige  Stage 1 en 2

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

ochtend universiteit stage universiteit stage universiteit

middag universiteit stage universiteit stage universiteit

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

In het tweede jaar is de student de volledige 
dinsdag en donderdag op school. Hiermee 
willen we meer ruimte creëren om aan 
te sluiten bij andere onderwijsactiviteiten 
zoals overleg in de sectie, leerlingbespre-
kingen, excursies en workshops. Omdat we 
het belangrijk vinden dat de student zich 
breed blijft oriënteren, adviseren we om 
ook andere scholen (bijvoorbeeld binnen 
de opleidingsschool) te bezoeken We vin-
den het fijn als je je student hiervoor ook 
kunt motiveren en uitnodigen.

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 
aandacht kan blijven besteden aan de an-
dere 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.

Wat staat de student tijdens Zelfstandige 
Stage 1 te wachten? 

ZS1 staat in het teken van zelfstandigheid, 
zowel wat betreft het functioneren van de 
student als docent, als wat betreft de regie 
die de student voert over het eigen leerpro-
ces. Aan het einde van BS2 heeft de student 
waarschijnlijk al geproefd van die zelfstan-
digheid en verkend wat het betekent om 
verantwoordelijk te zijn voor een klas. Laat 
de student het begin van ZS1 gebruiken om 
te ontdekken wat die zelfstandigheid bete-
kent en laat hem daarbij ook gebruikmaken 
van de begeleidingsstructuur op school. 
Zelfstandig betekent niet onbegeleid, maar 
het initiatief voor die begeleiding ligt wel bij 

de student. Bedenk ook dat de kring van 
mensen die de student bij die begeleiding 
kan betrekken groter is dan alleen jou als 
WPB en de SO. Docenten uit jouw sectie 
– maar ook daarbuiten – collega’s in de 
ondersteuning, in het zorgteam, mentoren, 
afdelingsleiders etc. Ze maken allemaal deel 
uit van de werkomgeving van de student. 
De student gaat steeds meer deel uitma-
ken van een school. In ZS1 onderzoekt de 
student welke rol binnen de school bij hem 
past. Op welke gebieden zou hij het voor-
touw willen nemen en hoe zou hij die rol 
invullen? Bij deze stap wordt de student in 
het tweede semester ondersteund vanuit 
de cursus Teacher Leadership.
 
Op de universiteit staat tijdens ZS1 bij de 
cursus Leren & Instructie 4 de vakdidactiek 
centraal. Bij Leren & Instructie 3 (tijdens BS2) 
heeft de student zich verdiept in vakspeci-
fieke moeilijkheden en manieren waarop 
daar in lesontwerp, uitvoer en analyse 
rekening mee gehouden kan worden. Leren 
& Instructie 3 heeft tevens als doel om het 
schoolvak goed in beeld te krijgen, zodat 
dit als basis meegenomen kan worden bij 
Leren & Instructie 4. Hierin staat namelijk 
centraal hoe studenten binnen het school-
vak vakdidactisch kunnen innoveren. Inno-
vatie is afhankelijk van de persoon en van 
de context, maar van elke student vragen 
we een stap richting vernieuwing binnen 
zijn vakdidactiek. 

Ook oriënteert de student zich in deze 
periode op de masterscriptie. Deze master-
scriptie kent binnen de Tweejarige Educa-
tieve Master een geïntegreerd karakter. 
Dat wil zeggen: de scriptie dient blijk te 
geven van inzicht in de relatie tussen we-
tenschappelijk vakinhoudelijk onderzoek 
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aan de ene kant, en de vakdidactiek en/of 
de educatieve praktijk aan de andere kant. 
Om die reden is de scriptie in de tweejarige 
educatieve master vormgegeven als een 
onderzoeksproeve op een educatief on-
derwerp gerelateerd aan het vakgebied 
van de student, waarbij de student een re-
levante koppeling maakt tussen theorie en 
educatieve praktijk en daarmee een bijdra-
ge levert aan de wetenschappelijke discus-
sie over de educatie in het eigen vakgebied.
Scriptanten kunnen de bedoelde koppeling 
op verschillende manieren maken. 

De scriptie kan:
a) Een vakdidactische onderzoeksvraag 
beantwoorden. Vakdidactiek heeft vaak te 
maken met zowel onderwijswetenschap-
pen als met het wetenschapsgebied van de 
vakinhoud. Vakdidactische onderzoeksvra-
gen hebben in de regel betrekking op het 
curriculum van het schoolvak, het vakspe-
cifiek denken, de vakspecifieke instructie of 
de professionalisering van vakdocenten. 
b) Een vakwetenschappelijke vraag stellen 
aan een ‘object’ uit de onderwijspraktijk. 
Denk hierbij aan een ideologiekritische be-
nadering van schoolboekteksten (cultuur-
wetenschappen), een discoursanalyse van 
klassengesprekken (communicatieweten-
schappen) of een linguïstische analyse van 
leerlingteksten (taalwetenschappen). De 
verbinding tussen vakinhoud en onderwijs 
zit dus in het object dat onderzocht wordt. 
Daarnaast moet de student in de discus-
siesectie van de scriptie de vraag beant-
woorden welke implicaties de bevindingen 
hebben voor het onderwijsveld (en de eigen 
rol van de student daarin). 

Als begeleiders hebben jullie weliswaar 
geen formele rol bij de scriptie, maar het 
ontwikkelen van een onderzoekende hou-
ding maakt wel degelijk deel uit van het 
docentschap en dus van het werkplekleren. 

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. 

We adviseren om in het tweede jaar vier tot 
vijf lesuren per week te geven. Je student 
geeft in minimaal twee klassen zelfstandig 
les gedurende het hele schooljaar, waarbij 
minimaal de helft van de lessen plaatsvindt 
in de bovenbouw. Variatie in niveau is hier-
bij een pré. is  In de praktijk betekent dat 
bij sommige drie-uurs schoolvakken er een 
overdracht dient plaats te vinden tussen de 
student en WPB/docent van de desbetref-
fende klas.   

Als voorbeeld: de student krijgt twee klas-
sen toegewezen, een vwo2-klas en een 
havo4-klas. Beide klassen hebben het vak 
drie uur per week. Dit is in ieder geval mooi 
qua variatie in niveau (je student ervaart 
nu wat het verschil is tussen havo en vwo) 
en jaarlagen (je student ervaart het verschil 
tussen onder- en bovenbouw). Echter, zes 
stage-uren per week is te veel. Daarmee is 
de student te veel tijd kwijt met het voor-
bereiden van lessen, waardoor hij aan 
andere stageactiviteiten en opleidingsacti-
viteiten (inclusief tentamens) minder goed 
toekomt. Een optie kan dan zijn om beide 
klassen twee uur les te geven, en dat de 
student een ‘overdracht’ doet voor en na 
de andere les, die door de desbetreffende 
docent wordt gegeven. Een andere optie 
kan zijn om één klas de volledige drie uur 
te geven (in dit geval heeft de havo4-klas de 
voorkeur gezien wat het eerstegraadsge-
bied vraagt) en de andere klas een of twee 
lesuren te geven. 

In overleg met de IO kan ook gekozen 
worden voor een meer begeleide start van 
ZS1. Omdat de student bijvoorbeeld wisselt 
van school of er andere bijzondere zaken 
spelen. 

We hebben geen richtlijn voor een totaal 
aantal lessen dat de student minimaal ge-
geven moet hebben. Het gaat erom dat hij 
op een goede manier werkt aan zijn leer-
doelen en voldoende ruimte en feedback 
krijgt om je te ontwikkelen op de doelen 
van ZS1. 
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Hoe ziet de begeleiding er tijdens  
Zelfstandige Stage 1 uit? 

Begeleiding op de stageschool vindt plaats 
binnen de begeleidingsdriehoek, bestaande 
uit student, WPB/SO (stageschool) en IO 
(docentenacademie)³. 

 

De begeleidingsdriehoek visualiseert dat 
de begeleiding bestaat uit opleiders vanuit 
de universiteit en vanuit de school. Belang-
rijk is dat er sprake is van een ‘klik’⁴ tussen 
jullie. Bij deze klik moet je denken aan: voelt 
de student zich veilig, krijgt de student vol-
doende ruimte, wordt de student gewaar-
deerd? Deze klik kun je ook bespreekbaar 
maken tijdens begeleidingsgesprekken. 
Voor studenten die op dezelfde school blij-
ven lesgeven, is deze vraag minder relevant, 
de fase waarin een klik moet plaatsvinden 
is al geweest. 
Bij wisseling van school tussen BS2 en ZS1 
vindt er een startgesprek plaats in septem-
ber/begin oktober tussen student, de WPB/
SO en de IO. Daarin kunnen bovenstaande 
thema’s ook besproken worden. Jullie gaan 
dan ook in gesprek over dat wat de student 
meeneemt naar deze opleiding (zijn kwa-
liteiten en zijn valkuilen); over dat wat hij 
te leren heeft, maar ook dat wat hij graag 
leren wil; en tot slot over de manier waarop 
hij dat gaat leren en in welke begeleidings-
structuur. Het kan ook goed zijn om een 

startgesprek te houden als je op dezelfde 
school blijft. Je start immers met een fase 
waarin de rollen veranderen en daar moet 
je in de driehoek met elkaar over in ge-
sprek.

Wat verwachten wij aan begeleiding?  

Belangrijk om je te realiseren is dat een 
zelfstandige stage niet betekent dat de stu-
dent geen of incidentele begeleiding krijgt. 
Deze zelfstandigheid betekent in de letter 
dat de student zelfstandig voor de klas 
staat (de WPB is niet structureel tijdens de 
lessen aanwezig) en de regie neemt over 
het eigen leren (meer dan in de begeleide 
stages). Ook verwijst zelfstandigheid naar 
de rol als professional in de school; vanaf 
deze zelfstandige stage verwachten we 
van de student dat hij zich ook meer als 
collega gaat presenteren en een actieve(re) 
rol speelt in bijvoorbeeld de sectie of bij 
leerlingbesprekingen. 

Voor alle stages, ook voor deze ZS1, ad-
viseren wij dat je minimaal één keer per 
week een begeleidingsgesprek hebt met 
je student. Juist in deze begeleidingsge-
sprekken kun je die zelfstandigheid (in de 
klas, in de school en in het eigen leren van 
de student) bespreekbaar maken en hier 
feedback over geven. Tijdens deze ge-
sprekken staat de ontwikkeling van de stu-
dent als (beginnend) zelfstandig beroeps-
beoefenaar centraal. Binnen de school kan 
voor een andere invulling van de begelei-
dingsmomenten gekozen worden, bijvoor-
beeld door het begeleidingesprek te laten 
plaatsvinden in de vaksectie.

De dagelijkse begeleiding op de stage-
school is in handen van jou als werk-
plekbegeleider. Jij zorgt voor een actieve 
begeleiding, je monitort de ontwikkeling 
van de student en je draagt zorg voor de 
stagebeoordeling in ZS1. Als de student 
nieuw start op een school, raden we aan 

Begeleidings-
driehoek

Student

Instituut (RDA)
Instituutsopleider

Stageschool
Werkplekbegeleider
Schoolopleider

³ 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
⁴Uit 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. 

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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om in het begin van de opleiding snel en 
goed contact te maken met elkaar en de 
begeleidingsrelatie bespreekbaar te ma-
ken tijdens de begeleidingsgesprekken 
(bijvoorbeeld: hoe wil de student graag 
feedback krijgen? Wat heeft de student 
nodig tijdens de begeleiding? Wat zijn de 
valkuilen van de student?).

Op elke school is naast de WPB een 
schoolopleider actief. Deze SO stuurt de 
verschillende WPBs aan en is verantwoor-
delijk voor de bredere ontwikkeling van 
stagiaires binnen de school. De SO is vaak 
de tweede beoordelaar bij de beoordeling 
van de ZS1. 

De student kan bijvoorbeeld met de SO te 
maken krijgen bij evenementen die door 
de school georganiseerd worden, zoals 
scholingsmiddagen voor leraren-in-op-
leiding of intervisiebijeenkomsten. De 
meeste SO komen daarnaast geregeld op 
lesbezoek. Ook is de SO een belangrijk 
aanspreekpunt bij fricties tussen jou en de 
student. Dat komt gelukkig niet vaak voor, 
maar in dit soort gevallen is het van belang 
dat jij als WPB goed contact onderhoudt 
met de SO.

Vanuit de docentenacademie heeft elke 
stageschool een instituutsopleider (zie 
bijlage 4). Deze werkt samen met jou als 
WPB en de SO om het leerproces zo op-
timaal mogelijk te laten verlopen. In het 
begin van ZS1 vindt er een startgesprek 
plaats tussen de student, jou als WPB/
de SO en de IO (in de eerdergenoemde 
‘driehoek’ dus). Daarin is aandacht voor de 
student als persoon (en alles wat hij mee-
brengt), de leerdoelen en de manier waar-
op de student naar die doelen kan toewer-
ken. De IO komt doorgaans in het tweede 
jaar niet bij de student op lesbezoek (maar 
dat kan wel, als er sprake is van bijvoor-
beeld bijzondere omstandigheden, twijfels 
over voortgang of als er een belangrijke 
leervraag ligt van de student). De vakdidac-
ticus komt wel, om ook het vakdidactisch 
perspectief van ZS1 te versterken. 

In de regel vindt dit bezoek plaats halver-
wege ZS1, zodat de student enerzijds goed 

met de klassen kan opstarten en goed zijn 
leerdoelen kan bepalen en anderzijds de 
feedback die hij tijdens het lesbezoek ont-
vangt nog goed kan verwerken en toepas-
sen. De student is verantwoordelijk voor 
de organisatie van dit lesbezoek. 

Buiten het startgesprek om is de IO er 
voor vragen van de student zoals: hoe zorg 
ik ervoor dat mijn begeleiders op school 
ook de verbinding zoeken met de inhoud 
en opdrachten van de cursussen op de 
universiteit? Wat moet ik doen als ik een 
mindere klik ervaar met mijn WPB? Wat 
moet ik doen als ik het idee heb dat ik een 
hogere beoordeling verdien? Kan ik ex-
tra feedback op een lesvoorbereiding en 
-uitvoering krijgen? Er wordt een actieve 
houding van de student verwacht, waarbij 
hij zelf actie onderneemt als hij iets signa-
leert wat daar aanleiding toe geeft. 

Wie regelt de stages vanuit de docentena-
cademie? 

Bij de stageplaatsing hebben jullie al con-
tact gehad met de coördinator stageplaat-
sing, Esmée Bruggink (stage@docentena-
cademie.ru.nl). Zij houdt zich bezig met de 
organisatie van de stageplaatsing.  
Hedwig de Krosse (h.dekrosse@docentena-
cademie.ru.nl) is coördinator werkplekleren 
en houdt zich bezig met de inhoudelijke 
invulling van de stage. Voor algemene 
zaken over de studie en de studievoortgang 
kan de student contact opnemen met de 
interfacultaire studieadviseur, Kim Oyen, via 
studieadviseur-eduma2@ru.nl.

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

Tijdens Zelfstandige Stage geeft de student 
in principe zelfstandig les, zonder dat er 
iemand met hem meekijkt. Maar dat bete-
kent niet dat er nooit iemand op lesbezoek 
komt. Voor de begeleiding en de beoor-
deling is het wenselijk dat jullie als WPB 
en ook SO af en toe aanwezig zijn bij een 
onderwijsactiviteit die de student verzorgt. 
Daarnaast kun je als begeleiders (op school 
en instituut) online meekijken of met een 
video-opname werken. Dergelijke begelei-

https://www.ru.nl/begeleidingsdocumenten-tweejarige-educatieve-master-cohort-2022
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=
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dingsactiviteiten kunnen zowel gepland als 
spontaan plaatsvinden. 

Voor de volledigheid (want hierboven al 
aangegeven): tijdens deze stage komt de 
vakdidacticus op lesbezoek (met dit les-
bezoek willen we dus een vakdidactische 
nadruk leggen). Doorgaans vindt er geen 
lesbezoek plaats door de IO. Mocht hier om 
wat voor reden dan ook toch behoefte aan 
zijn, dan is dat zeker mogelijk. Bijvoorbeeld 
als jullie als begeleiders twijfelen over de 
voortgang van de student of een extra paar 
ogen willen bij bepaalde handelingen of 
leerdoelen. Belangrijk is om dit transparant 
met de student te bespreken. 

Wat als het niet soepel loopt in de stage? 
 
Stage lopen in het onderwijs kan soms 
gepaard gaan met een gevoel van onze-
kerheid, spanningen en pieken in de werk-
zaamheden. We weten uit ervaring dat dit 
lang niet voor alle studenten geldt, maar 
het is wel belangrijk dat de student het ook 
zelf aangeeft als het even niet soepel loopt. 
We zijn met andere woorden deels afhan-
kelijk van de informatie die de student ons 
geeft. Natuurlijk vragen we hier ook expli-
ciet naar. 
We raden studenten in eerste instantie aan 
om eventuele problemen met jullie als be-
geleiders te bespreken (WPB, SO en ook IO).  
Bij persoonlijke omstandigheden, twijfel 
over de opleiding of andere bijzonderheden 
kan de student contact opnemen met de 
studieadviseur van de Tweejarige Educa-
tieve Master. De studieadviseurs hebben 
ervaring met diverse problematieken en 
hebben een beroepsgeheim. Indien nodig 
kunnen zij je student doorverwijzen naar 
de vertrouwenspersoon van de Radboud 
Universiteit. Ten slotte is er de mentor in 
de opleiding, met wie studenten ervaringen 
en verhalen kunnen delen. Studenten die 
nieuw zijn op de opleiding krijgen bij de 
start van het collegejaar een mentor toege-
wezen. 
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Zelfstandige Stage 1 Beoordeling vanuit school Stagedossier
Periode: 

Start stage tot  
eind oktober

Stand-van-zaken gesprek 

 
Dit gesprek vindt begin  
november plaats tussen de 
student en de WPB. 

De student schrijft een 
verslag van het stand-
van-zaken gesprek dat 
een verplicht onderdeel is 
van het stagedossier.
Voor eind nov deelt de 
student dit verslag met 
de WPB, SO en IO.

Periode: 

Begin november tot 
de kerstvakantie

Beoordeling Zelfstandige  
stage 1 + evaluatiegesprek: 
 

De eindbeoordeling van de 
stage bespreekt de WPB met 
de student (en waar mogelijk 
ook SO) in een evaluatiege-
sprek. 

Vervolgens wordt de eindbe-
oordeling van de stage uiter-
lijk vrijdag 23 december door 
de WPB gemaild naar student, 
SO en IO. 

De student mag de beoorde-
ling pas op Brightspace plaat-
sen na akkoord van IO die de 
technische check uitvoert. 

De student schrijft een 
verslag van het evaluatie-
gesprek en stelt een sta-
geplan op voor ZS2. 

Het gespreksverslag is 
een verplicht onderdeel 
van het stagedossier ZS1. 
Het stageplan is een ver-
plicht onderdeel van het 
stagedossier ZS2. 

Het stagedossier van 
ZS1 moet uiterlijk 13 
januari 2023 worden in-
geleverd. 

Wat zijn de deadlines voor de beoordeling van Zelfstandige Stage 1 en hoe verloopt de  
beoordelingsprocedure? 

Er vinden twee evaluatiemomenten plaats 
tijdens de ZS1. Dit zijn: 

• Stand-van-zaken gesprek (formatief)
• Evaluatiegesprek (formatief) waarin de 

(summatieve) stagebeoordeling wordt 
besproken. 

Het stand-van-zakengesprek is formatief 
van aard: er wordt stilgestaan bij je ontwik-
keling op dat moment en wat je nodig hebt 
om je verder te ontwikkelen. Het is belang-
rijk dat je voor, tijdens en na dit gesprek de 
regie pakt over je eigen ontwikkeling. Dat 
betekent bijvoorbeeld dat je het gesprek 
plant, dat je zorgt voor een leidraad en 
agenda, dat je tijdens het gesprek de leiding 

neemt en dat je ervoor zorgt dat gemaakte 
afspraken goed vastgelegd worden. 

Je WPB en SO (of ervaren collega) nemen 
als eerste en tweede beoordelaar van ZS1 
het initiatief voor de summatieve beoor-
deling. Deze summatieve beoordeling gaat 
in op waar je staat gezien de criteria en 
niveaus die gelden voor ZS1. Ook wordt 
beoordeeld of je klaar bent voor ZS2 en wat 
je daarvoor nodig hebt. Kortom, de feed-
backfunctie blijft een belangrijk onderdeel 
van deze summatieve beoordeling. 
Het strekt tot aanbeveling om het evalua-
tiegesprek met zowel je eerste als tweede 
beoordelaar te voeren.

https://www.ru.nl/begeleidingsdocumenten-tweejarige-educatieve-master-cohort-2022
https://www.ru.nl/begeleidingsdocumenten-tweejarige-educatieve-master-cohort-2022
https://www.ru.nl/begeleidingsdocumenten-tweejarige-educatieve-master-cohort-2022
https://www.ru.nl/begeleidingsdocumenten-tweejarige-educatieve-master-cohort-2022
https://www.ru.nl/begeleidingsdocumenten-tweejarige-educatieve-master-cohort-2022
https://www.ru.nl/begeleidingsdocumenten-tweejarige-educatieve-master-cohort-2022
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Wat speelt er nog meer bij de beoordeling 
van Zelfstandige Stage 1? 

Verlenging en volgtijdelijkheid 
De student kan niet beginnen aan een vol-
gende stage zolang de voorafgaande stage 
niet met een voldoende is afgerond. Hij kan 
dus niet met ZS2 beginnen als deze ZS1 
met een onvoldoende is afgerond. Dit heet 
officieel volgtijdelijkheid. 

Wanneer ZS1 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 stagebeoorde-
lingsformulier 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. Besteed zowel aandacht aan het ‘wat’ 
(wat moet de student nog ontwikkelen?) als 
het ‘hoe’ (hoe gaat de student dat ontwik-
kelen?). Uiteindelijk geven jullie als begelei-
ders akkoord op de duur en aard (concrete 
leerdoelen) van de herkansing. 

Het is belangrijk dat de leerdoelen zo con-
creet mogelijk worden geformuleerd, zodat 
ook een goede inschatting gemaakt kan 
worden van de haalbaarheid van de her-
kansing en wanneer deze met een voldoen-
de kan worden afgesloten. 

Let erop dat ZS1 halverwege het schooljaar 
wordt afgerond. Dit kan betekenen dat je 
student in periode 3 (start medio februari) 
met de herkansing van ZS1 moet beginnen. 
Een mogelijke consequentie hiervan is dat 
je student studievertraging oploopt. De stu-
dent moet daarom tijdig contact opnemen 
met de interfacultaire studieadviseur.
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Studenten opleiden tot startbekwa-
me eerstegraads docenten die kunnen 
doorgroeien, dat doen we samen: insti-
tuut en school. We doen dit vanuit onze 
gemeenschappelijke   kennis over leren 
en het opleiden van beginnende leraren. 
Hieronder staat beschreven hoe deze 
visie in de praktijk vorm krijgt binnen de 
Tweejarige Educatieve 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 integratie) wordt expliciet be-
handeld 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 ge-
durende 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 bege-
leid door hun WPB en SO.

• Tegelijkertijd zien we niet alleen de eigen 
stageschool, maar de gehele opleidings-
school als leeromgeving. Opleidingsscholen 
zijn samenwerkingsverbanden van verschil-
lende VO-scholen en lerarenopleidingen in 
de regio. Binnen deze samenwerkingsver-
banden zijn verschillende onderwijsvormen 
(havo/vwo, vmbo, gymnasium) vertegen-
woordigd. We stimuleren een brede ont-
wikkeling van de student, met een visie op 
leren en ontwikkeling die verder gaat dan 
wat in de eigen stageschool actueel is.

• Begeleiding is een gezamenlijke verant-
woordelijkheid van student, WPB en SO/
IOs. Dit betekent dat niet alleen de criteria 
van de opleiding, maar ook de persoonlij-
ke leerdoelen en vragen en interesses van 
studenten het leerproces sturen. Studenten 

kunnen daarnaast input en feedback krij-
gen van bijvoorbeeld collega’s in de vaksec-
tie of van expertdocenten in de school.

• De student is een beginnend professional 
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 inno-
vatief en creatief onderwijs te ontwerpen 
en te verzorgen.

Binnen de Tweejarige Educatieve Masters 
is de visie op goede begeleiding gebaseerd 
op adaptief begeleiden. Een WPB is ontwik-
kelingsgericht en in staat om op de juiste 
momenten de juiste begeleidingsstrategie 
in te zetten. Daarbij wordt rekening gehou-
den 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 woorden: 
goede begeleiding ontstaat door interac-
tie met de student en in een specifieke 
context. In de begeleiding houdt de WPB 
expliciet rekening met de basisbehoeften 
van de student (autonomie, relatie en com-
petentie) en doet dit onder andere door in 
interactie feedback te geven. De WPB biedt 
de student vol doende professionele ruimte 
om te leren en zich te ontwikkelen. Zowel 
in de klassenpraktijk (microniveau) als in de 
bredere schoolcontext en andere scholen 
binnen de opleidingsschool (mesoniveau). 
De WPB besteedt in zijn begeleiding aan-
dacht aan de ontwikkeling van vakdidac-
tische expertise, pedagogisch-didactisch 
gedrag en vaardigheden én aan de ontwik-
keling van de professionele identiteit van 
de student. De WPB voelt zich medever-
antwoordelijk voor het leerproces van de 
student én heeft de intentie om van en met 
elkaar te leren.

2. Visie op leren en ontwikkeling op de 
werkplek  
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De student heeft de volgende instructies 
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 sugges-
ties een actieve rol spelen. De volgende 
paragrafen zijn direct naar de student 
toegeschreven. Voor de volledigheid 
hebben we ze ook in deze stagewijzer 
opgenomen.  

Instructies voor de student
Dit deel van de stagewijzer bevat een toe-
lichting op het stagedossier. Bij de start van 
het academische jaar gaan we dieper in op 
de manier waarop je gaat werken met dit 
stagedossier. Ook binnen de cursus APO is 
er hier aandacht voor. Daarnaast organise-
ren we facultatieve bijeenkomsten waarin 
je samen met een opleider gaat verkennen 
wat de functie van het stagedossier is en 
hoe je ermee werkt. Je wordt hiervoor uitge-
nodigd halverwege ZS1. 

Voordat we ingaan op de inhoud van het 
stagedossier, willen we eerst verhelderen 
waarom we werken met een stagedossier. 
Grofweg kunnen twee functies onderschei-
den:

1. Het stagedossier heeft een structure-
rende functie in jouw leren. Het geeft 
richting aan het leerproces: 
• het helpt je om te focussen op specifieke 
doelen en daar stappen in te zetten;
• het biedt jou, maar ook jouw begeleiders – 
inzicht in de weg die je hebt afgelegd; 
• het laat zien hoe je – bewust en soms ook 
onbewust - een visie ontwikkelt op de drie 
rollen (pedagoog, vakdidacticus en profes-
sional) van de academische docent. Aan de 
ene kant helpen de bronnen uit het stage-
dossier je om jouw visie te formuleren, aan 
de andere kant geeft jouw visie richting aan 
de dingen die je uitprobeert in de praktijk.

2. Het stagedossier heeft een onderbou-
wende functie. Op het moment dat jouw 
WPB en een tweede beoordelaar het sta-
gebeoordelingsformulier hebben ingevuld, 
vindt er een check op die beoordeling 
plaats. Een opleider van de Radboud Do-
centen Academie legt dan de inhoud van 
jouw dossier naast die stagebeoordeling 
en als die twee in grote lijnen met elkaar in 
overeenstemming zijn, dan wordt het stage-
cijfer officieel vastgelegd. 

Het stagedossier levert dus geen apart cijfer 
op; het is een onderdeel van je leren op de 
werkplek (zie bijlage 3). 

Op pagina 5 van deze stagewijzer en in de 
criteria van het stagebeoordelingsformu-
lier 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)didacticus en professio-
nal. 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 ZS1 staat. 
Het werken met een dossier zal voor de 
meeste studenten onbekend zijn. In ieder 
geval zullen niet veel studenten een dos-
sier hebben gebruikt in een situatie waarin 
je leert in verschillende leeromgevingen: 
vakinhoudelijke cursussen bij de faculteit, 
pedagogisch-didactische vakken bij de RDA, 
werkplekleren op de school.  

Daarnaast zijn een aantal bronnen ver-
plicht, o.a. omdat je in die drie contexten 
leert. Daarom geven we op pagina 16 een 
aantal richtlijnen die helpen om het dossier 
te structureren en in te vullen. 

We beginnen met een overzicht van de ge-
vraagde inhoud voor het stagedossier. Wat 
er precies gevraagd wordt per onderdeel 
wordt onder de tabel toegelicht. 

3. Stagedossier - Zelfstandige Stage 1  

https://www.ru.nl/begeleidingsdocumenten-tweejarige-educatieve-master-cohort-2022
https://www.ru.nl/begeleidingsdocumenten-tweejarige-educatieve-master-cohort-2022
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A 

Evaluatiemomenten

B 1

Vertaling cursussen 
naar de praktijk

B 2

Werkplekleren 

C 

Aanvullend 
(optioneel)

D

Ontwikkeling

1. Eventueel: verslag 
startgesprek (1/2 A4)

1. Je maakt inzichte-
lijk (in een zelfgeko-
zen vorm) hoe Leren 
& Instructie 4 heeft 
bijgedragen aan jouw 
ontwikkeling als do-
cent op school.

In het stagedossier 
zijn 3 voorbeelden 
van jouw werkple-
kleren verplicht. 
Minimaal 1 voor-
beeld moet gaan 
over iets wat spe-
cifiek betrekking 
heeft op jouw oplei-
dingsschool. Maak 
daarbij duidelijk 
waarom je juist die 
voorbeelden hebt 
gekozen. Op welke 
manier hebben ze 
jou verder gebracht 
in jouw ontwikke-
ling tot docent? Het 
gaat hierbij niet 
alleen om succeser-
varingen, maar ook 
om leermomenten.

Hier kun je de 
bronnen plaat-
sen die in jouw 
beleving niet 
passen onder A, 
B1 of B2

1. Ontwikkeling in 
rol van vakdidac-
ticus (met verwij-
zing naar bronnen 
uit A, B1, B2 en 
eventueel C)

2. Verslag stand-van-za-
ken gesprek (1 A4)

2. Je maakt inzichte-
lijk (in een zelfgeko-
zen vorm) hoe APO 
heeft bijgedragen aan 
jouw ontwikkeling als 
docent op school.

2. Ontwikkeling in 
rol van pedagoog  
(met verwijzing 
naar bronnen uit 
A, B1, B2 en even-
tueel C)

3. Stageplan ZS1 (1 à 2 
A4)

3. Je maakt inzich-
telijk (in een zelf-
gekozen vorm) hoe 
de vakinhoudelijke 
cursussen hebben 
bijgedragen aan jouw 
ontwikkeling als do-
cent op school.

4. Verslag gesprek over 
eindbeoordeling (1 A4) 
+ stagebeoordeling

3. Ontwikkeling in 
rol van professio-
nal (met verwijzing 
naar bronnen uit 
A, B1, B2 en even-
tueel C)

A. De ontwikkeling die de student moet doormaken wordt gemarkeerd door een aantal 
momenten en instrumenten.

• Als je nieuw bent op deze school voer je In september een gesprek in de driehoek: 
jij, jouw WPB (en eventueel SO) en de IO. Ook als je op dezelfde school blijft, kan er 
besloten worden om een startgesprek te houden. Je bespreekt wat je meebrengt, 
wat je nog te leren hebt, wat je zelf graag wilt leren en hoe je dat gaat leren. Hier-
door krijg je een eerste beeld van je leerdoelen en van het benodige leerproces.

• De single point rubric van ZS1 is een hulpmiddel om een beeld te krijgen van waar 
je naar toe werkt in deze stage.

• Je schrijft een kort verslag (1/2 A4) van dit gesprek waarin je aangeeft welke inzich-
ten dit gesprek heeft gegeven. 

•  WPB/SO en IO geven feedback op dit verslag. 

• Begin november ga je in gesprek met je WPB (en eventueel SO) over jouw ontwik-
keling tot nu toe. Wat heb je geleerd, wat heb je nog te leren, wat wil je zelf graag 
leren en hoe ervaar je de begeleiding die je daarbij krijgt?

• De single point rubric van ZS1 is een hulpmiddel om een beeld te krijgen van waar 
je naar toe werkt in deze stage

• Je schrijft een kort verslag (1 A4) van dit gesprek waarin je aangeeft welke inzichten 
dit gesprek heeft gegeven. Hierin maak je in ieder geval onderscheid tussen de drie 
rollen.

• WPB/SO en IO geven feedback op dit verslag. 

• Eind december vult de WPB en een tweede beoordelaar het stagebeoordelings-
formulier in. Deze beoordeling bespreken jullie samen (eventueel ook met de SO 
erbij).  Soms wordt er ook gevraagd om jezelf te beoordelen. 

•  Je schrijft een kort verslag (1 A4) van dit gesprek en je schrijft op basis van beoor-
deling en gesprek een stageplan voor ZS2 (1 à 2 A4). Dit stageplan krijgt een plek in 
het stagedossier van ZS2.

• WPB/SO en IO geven feedback op dit verslag.
• De WPB stuurt de beoordeling via de mail naar jou, de SO en de IO. De IO doet de 

technische check en als alles op orde is, dan de stagedossier checker kijken of jouw 
dossier past de beoordeling die je gekregen hebt

Startgesprek

Stand-van-zaken 
gesprek

Beoordeling  
ZS1
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Als je in de periode vóór ZS1 stage BS2 hebt 
doorlopen, dan ligt er dus een stageplan 
voor ZS1 klaar. Is ZS1 jouw eerste stage, 
dan begint de ontwikkeling van het stage-
plan (zie bijlage 1) bij het startgesprek.

Het stageplan is nadrukkelijk bedoeld als 
een instrument om in de driehoek te ge-
bruiken. Zowel binnen het instituut (o.a. bij 
APO) als op school wordt hier aandacht aan 
besteed en feedback op gegeven. 
Je begin niet uit het niets te schrijven aan het 
stageplan. Als het goed is ben je vanaf het 
startgesprek al aan het nadenken over dat 

wat je te leren hebt, wat je daarnaast zelf 
nog belangrijk vindt om te leren en heeft 
het stand-van-zakengesprek nog meer 
verheldering gegeven. De eindbeoordeling 
en -gesprek van ZS1 vormen weer de input 
voor het stageplan voor ZS2.

In het overzicht hieronder worden vijf pro-
ducten genoemd waarbij zowel opleiders 
van de RDA als van de scholen betrokken 
zijn in bijvoorbeeld de aansturing of uitvoe-
ring of door het geven van feedback.
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1. Verslag startgesprek (1/2 A4), indien van toepassing. 

2. Verslag stand-van-zaken gesprek (1 A4)

3. Stageplan ZS1 (1 à 2 A4)

4. Verslag eindevaluatie gesprek (1 A4)  + de stagebeoordeling 

 O
pleiders op 

de opleidingsschool

Deze  producten zijn belangrijke documen-
ten die inzicht geven in jouw ontwikkeling 
en je moet ze dan ook verplicht opnemen 
in je stagedossier. 

B. De ontwikkeling die hierboven wordt ge-
schetst wordt op allerlei manieren gevoed. 

1. Op het instituut binnen de verschillen-
de colleges en bijeenkomsten. Als je het 
reguliere programma volgt, heb je (naast 
de vakdinhoudelijke vakken) in de peda-
gogisch-didactische lijn van semester 1 te 
maken met:
Periode 1 en 2
- Leren & Instructie 4

De volgende producten zijn verplich-
te onderdelen van jouw stagedossier:
• Je maakt inzichtelijk(in een zelfge-

kozen vorm) hoe Leren & Instructie 
4 heeft bijgedragen aan jouw ont-
wikkeling als docent op school.

• Je maakt inzichtelijk (in een zelfge-
kozen vorm) hoe APO heeft bijge-
dragen aan jouw ontwikkeling als 
docent op school.

• Je maakt inzichtelijk in een zelf-
gekozen vorm ) hoe de vakinhou-
delijke cursussen hebben bijge-
dragen aan jouw ontwikkeling als 
docent op school. 
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2. Op de opleidingsschool binnen de ver-
schillende vormen van werkplekleren. 
De opleidingsschool gaat verder dan de 
school waarop jij lesgeeft; het is een samen-
werkingsverband van meerdere scholen 
binnen een regio die vanuit een specifieke 
visie studenten willen opleiden tot docent. 
Met werkplekleren bedoelen we alle mo-
gelijkheden die de opleidingsschool biedt – 
dus ook buiten jouw eigen school – om je te 
ontwikkelen tot de docent die je wilt zijn.
Denk daarbij aan:
- Begeleidingsgesprekken met jouw WPB, 
maar zeker ook met andere personen bin-
nen de school;
- Intervisie met andere studenten op jouw 
school, ook die van andere opleidingen;
- Het meedoen aan studiedagen;
- Werkvormen zoals een leercafé, leeratelier 
of didactische werkplaats;
- Activiteiten die je zelf onderneemt, omdat 
ze aansluiten bij jouw persoonlijke leer-
doelen. In bijlage 2 vind je suggesties van 
opdrachten die je zou kunnen uitvoeren. 

Voor een deel word je vanuit de cursussen 
op het instituut gestimuleerd om bepaalde 
opdrachten uit te voeren op de werkplek, 
maar ook de opleidingsschool zelf heeft 
vaak een programma waar je bewust ge-
bruik van moet maken.  

C. Aanvullend (optioneel)
Daarnaast kan het natuurlijk ook zijn dat 
je ook bronnen hebt die niet vallen onder 
bovenstaande beschrijvingen. Ook die mag 
je natuurlijk opnemen in je dossier. 
Je bent niet verplicht om bronnen op te 
nemen onder C, maar de ervaring leert dat 
studenten soms ruimte nodig hebben om 
bronnen op te nemen die niet goed in “een 
hokje passen”. Zo is het mogelijk dat een 
ervaring buiten school en het docentschap 
om veel impact heeft gehad op de ontwik-
keling als docent. Die ervaring kan dan een 
plek krijgen onder C. 

D. Ontwikkeling 
Door stil te staan bij de verschillende mo-
menten die het leerproces markeren en de 
manieren waarop het leerproces wordt ge-
voed, verzamel je dus een aantal bronnen 
die – als het goed is- het verhaal van jouw 
ontwikkeling vertellen. Het stagedossier 
rond je dan ook af door jouw ontwikkeling 
binnen elke rol te beschrijven en daarbij te 
verwijzen naar de bronnen onder A, B en 
eventueel C. 

Deze bronnen plaats je in de e-portfolio 
functie binnen Brightspace. We delen op 
tijd de link naar de specifieke e-portfolio 
structuur en geven bij APO instructie over 
de werkwijze daarvan. Je kunt er ook voor 
kiezen om het stagedossier in word vorm te 
geven. Het format daarvoor staat te zijner 
tijd klaar in de map Zelfstandige Stage 1 op 
Bright Space.  

Het stagedossier heeft dezelfde opzet in 
alle vier de stages (BS1, BS2, ZS1, ZS2). In de 
loop van de twee jaar zal het dossier echter 
een steeds breder en dieper beeld geven 
van jouw ontwikkeling, omdat de onderlig-
gende taken en doelen – en daarmee ook 
de bronnen – steeds complexer worden.

NB: Bij het verzamelen van de bronnen ge-
ven we AVG richtlijnen mee. Welke dat zijn 
lees je op pagina 22.

In het stagedossier zijn 3 voorbeel-
den van jouw werkplekleren ver-
plicht. Minimaal 1 voorbeeld moet 
gaan over iets wat specifiek betrek-
king heeft op jouw opleidingsschool. 
Maak daarbij duidelijk waarom je 
juist die voorbeelden hebt gekozen. 
Op welke manier hebben ze jou 
verder gebracht in jouw ontwikke-
ling tot docent? Het gaat hierbij niet 
alleen om succeservaringen, maar 
ook om leermomenten. 
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AVG richtlijnen 
 
In het kader van je opleiding, en zeker in je portfolio, zul je regelmatig gege-
vens, bronnen en bewijsstukken verzamelen waar namen van leerlingen op 
staan of waarin leerlingen zichtbaar zijn – bijv. bij het opnemen van een video. 
In de raamovereenkomst tussen jou, je stageschool en de RDA is afgesproken 
dat jij vanwege de opleiding video-opnames mag maken en leerlingproducten 
mag analyseren. Om ons aan de privacywetgeving (AVG) te houden is het ech-
ter wel van groot belang dat je: 1) niet meer data verzamelt dan nodig en 
2) de data zoveel mogelijk anonimiseert. Nu vragen we je niet het onmogelijke: 
Je hoeft video’s waarop een leerling te zien is niet te bewerken en het gezicht 
van de leerling ook niet onherkenbaar te maken. Wat doe je wel?
 
Opnames in de klas
1) Richt de camera zoveel mogelijk op jezelf als de interactie in en met de klas 
niet van belang is voor de opname.
2) Informeer leerlingen en je werkplekbegeleider altijd als je opnames maakt. 
 
Anonimiseer je portfolio
3) Gebruik nooit leerlingnamen en herleidbare gegevens in de leerlingproduc-
ten in je portfolio.
4) Ditzelfde geldt voor de naam van collega-docenten en naam en plaats van de 
school.
5) Zijn die er toch abusievelijk in gekomen? Lak ze dan allemaal zwart.
6) Maak altijd gebruik van nummers of letters i.p.v. leerlingnamen.
7) Is er sprake van gevoelige informatie over een leerling (denk aan medische 
zaken)? Zorg er dan voor dat deze informatie sowieso niet in je portfolio te-
rechtkomt, ook al heb je bovenstaande stappen al doorlopen.
8) Denk na over de naamgeving van je producten: Klas 4HA 2022-2023 Canisi-
uscollege is toch nog behoorlijk herleidbaar; Mijn vierde klas havo al een stuk 
minder.
 
Veilig bewaren
9) Sla alle producten het liefst zoveel mogelijk op in het afgeschermde e-portfo-
lio op Brightspace.
10) Gebruik hiervoor nooit een USB-stick of the cloud (GoogleDrive etc.).
11) Verwijder gegevens die je niet meer nodig hebt zo snel mogelijk van je eigen 
devices – d.w.z. je laptop of portable harddrive.
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Bijlage 1: werken met een stageplan

Een stageplan is een persoonlijk, reflec-
tief product dat richting en structuur 
geeft aan je eigen leren. Het product 
staat niet vast, maar is in alle waar-
schijnlijkheid continue in ontwikkeling. 
Dat vraagt dat je er met zorg en aan-
dacht aan werkt en het document op 
verschillende momenten (in ieder geval 
bij het startgesprek, stand-van-zaken 
gesprek en eindevaluatiegesprek) be-
spreekt, door in het leerproces stil te 
staan bij jouw ervaringen en jouw ont-
wikkeling. 

Het stageplan kent dus geen vaste vorm. 
Deze vorm kies je dus zelf. Het is een per-
soonlijk product waarin je in ieder geval 
ingaat op de volgende richtvragen:

1. Welke leerdoelen heb je ?
Dit kunnen leerdoelen zijn die direct ge-
koppeld zijn aan de doelen en de criteria 
van ZS1, maar je hebt ook leerdoelen van 
jezelf uit eerdere studies of werkervaringen, 
die van belang zijn voor je ontwikkeling als 
leraar. Bedenk ook waar je passie en in-
teresse zit. Soms heb je zaken die je moet 
leren, gezien wat het beroep van je vraagt, 
maar vaak leer je iets omdat je dat graag wil 
leren.

2. Waar komen deze leerdoelen vandaan?
Dat kan een gebeurtenis in de klas zijn, een 
inzicht vanuit college, een observatie van 
een collega, iets wat jij belangrijk vindt om 
te leren etc. 

3. Welke kwaliteiten kan je hierbij inzetten? 
Wat kan je al goed? Wat zijn persoonlijke 
kwaliteiten die je van jezelf herkent die je 
kan inzetten bij het werken aan deze leer-
doelen? Wat waarderen anderen in jou? 

4. Hoe wil je aan deze leerdoelen werken? 
Welke activiteiten moet je daarvoor uit-
voeren? Welke begeleiding heb je daarbij 
nodig? Welke middelen wil je daarvoor 
inzetten (bijvoorbeeld volgen van bijeen-

komsten, literatuur, gesprekken)?
5. Welke feedback (feedback, up- en for-
ward) heb je nodig en hoe ga je die verza-
melen? Denk aan een nabespreking met 
WPB, een exit ticket van leerlingen, een ana-
lyse van een video opname etc. 

Je bent dus eigenlijk vanaf het moment dat 
je start bezig met de eerste stappen richting 
het stageplan en ook als je het geschreven 
hebt, blijft het een product in ontwikkeling. 
Zorg er dus voor dat het een onderwerp 
van gesprek blijft met je opleiders op school 
en op het instituut.

De vorm waarin je het giet staat vrij. Zorg er 
echter wel voor dat het een product wordt 
dat navolgbaar is voor je opleiders.
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Bijlage 2: voorbeelden van activiteiten binnen 
het werkplekleren 
•  Je volgt in dit semester maar één vak 
binnen de pedagogisch-didactische lijn, 
namelijk Leren & Instructie 4.  Daarnaast zul 
je merken dat je de theorie van het eerste 
jaar er weer bij moet pakken. Ten eerste 
omdat het goed is om cyclisch (met steeds 
meer diepgang) te werken rond die theorie 
en ten tweede omdat je nu zelfstandig voor 
de klas staat en weer verder bent in je ont-
wikkeling. Dan kijk je toch vanuit een ander 
perspectief. Twee redenen waarom je meer 
zelf op zoek moet naar theoretische input. 
Zoek die ook binnen jouw opleidingsschool, 
in de vorm van collega’s met expertise, stu-
diemiddagen etc.     

• Leren & Instructie 3 en Leren & Instructie 4 
dragen bij aan het ontwikkelen van een vak-
didactische visie. Ga in ZS1 gericht op zoek 
naar mensen met wie je in gesprek kan 
over die visie. Misschien kun je wel n.a.v. 
die gesprekken samen met anderen onder-
wijs ontwikkelen dat past bij jullie visie.  
 
 

• Je zet de eerste stappen richting de mas-
terscriptie. Aan het einde van BS2 heb je 
tijdens APO een inspiratie sessie vakdidac-
tisch onderzoek bijgewoond.  Tijdens ZS1 
wordt binnen APO die focus op de professi-
onele ontwikkeling als academicus verder 
uitgewerkt aan de hand van de thema’s 
onderzoeksinteresse, onderzoeksmetho-
den en vakinhoudelijke expertise. De WPB 
voert het gesprek met jou over deze onder-
werpen door bijvoorbeeld in te gaan op de 
keuze voor het scriptieonderwerp. Of door 
te bespreken hoe je het spanningsveld aca-
demische wereld/werkplekleren ervaart. 

• In ZS1 zit de WPB nog maar een enkele 
keer bij jou in de les. Je moet dus gaan na-
denken hoe je de WPB inzicht geeft in jouw 
leren en jouw ontwikkeling. Soms kan het 
goed zijn om andere manieren van bespre-
ken te introduceren. Je kunt daarbij denken 
aan het analyseren van een video-opname, 
een laddering interview (zie hieronder voor 
een beschrijving) of het samen bespreken 
van leerlingproducten. 

Laddering interview
• De WPB vraagt de student een representatieve (of de zojuist gegeven) les in gedachten te nemen en 
stelt de volgende vraag: Wat doe je achtereenvolgens in zo’n les? (‘van bel tot bel’). De student schrijft 
elk lesonderdeel op een afzonderlijk post-it blaadje en plakt die in de goede volgorde op een A3 vel.
• De  WPB stelt bij elk lesonderdeel de vraag: Waarom vind je dit belangrijk? Ook deze antwoorden 
worden letterlijk op post-it blaadjes geschreven en op het A3-vel geplakt.
• Bij elk doel vraagt de WPB door waarom de student dit doel belangrijk vindt, totdat de student is 
‘gearriveerd’ bij zijn belangrijkste doelen voor lesgeven.
• Tot slot vraagt de docent aan de student om te evalueren aan de hand van de volgende vraag: Over 
het realiseren van welke doelen ben je tevreden en waarover ben je nog minder tevreden? 

Janssen, F., & Belo, N. (2018). Vakdidactische begeleiding en samen opleiden.
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Bijlage 3: Toetsing van de stages 

De toetsing van de stages binnen de 
tweejarige educatieve masters is ge-
baseerd op de volgende algemene uit-
gangspunten:

• De RDA is formeel eindverantwoordelijk 
voor de toetsing van de stages;
• De RDA maakt daarbij gebruik van het 
beoordelingsadvies dat door scholen wordt 
gegeven;
• Het beoordelingsadvies wordt geformu-
leerd door je WPB (als eerste beoordelaar) 
en je SO (als tweede beoordelaar) aan de 
hand van het stagebeoordelinsgformulier;
• Het stagebeoordelingsformulier bestaat 
uit meerdere delen: de professionele 
grondhouding; een ontwikkelrapport en 
een rubric m.b.t. drie beroepsrollen (de 
vakdidactisch specialist, de pedagoog en de 
professional);
• Dit stagebeoordelingsformulier start met 
een uitwerking van de beoordelingsproce-
dure. Ook is transparant gemaakt hoe de 
beoordeling per stage tot stand komt;
• De opleiding kent vier stages die elk afzon-
derlijk worden beoordeeld (Begeleide Stage 
1 en 2, Zelfstandige Stage 1 en 2);
• Elke stage kent een eigen set criteria met 
bijbehorende vereiste niveaus en cesuur: 
hoe verder je in de opleiding komt, hoe 
meer criteria beoordeeld worden met een 
hogere cesuur;
• De toetsing van de stages is zowel sum-
matief (primaire functie: bepalen of het 
gewenste eindniveau is gehaald) als for-
matief (primaire functie: het verdere leren 
stimuleren) van aard. Summatief omdat 
een voldoende voor de ene stage leidt tot 
toegang tot de daarop volgende stage (volg-
tijdelijkheid). Formatief omdat elke stage-
beoordeling wordt besproken in een eva-
luatiegesprek met je WPB (en waar nodig/
mogelijk de SO). NB: dit evaluatiegesprek 
maakt geen deel uit van de beoordelings-
procedure. 

• Dit beoordelingsadvies wordt geaccor-
deerd middels een check van het stage-
dossier dat je aanlevert. De richtlijnen voor 
dit stagedossiers (voor zowel studenten 
als begeleiders) staan weergegeven in de 
verschillende stagewijzers;
• Deze check wordt gedaan door twee 
opleiders van de RDA: een IO (die checkt op 
administratieve onjuistheden binnen het 
beoordelingsformulier) en een algemeen 
opleider (die checkt op consistentie van het 
beoordelingsadvies en het stagedossier). 
Indicatoren voor deze consistentie zijn com-
pleetheid, reflectief vermogen en aange-
toond bekwaamheidsniveau; 
• Bij een grote discrepantie (bijvoorbeeld 
verschil tussen voldoende of onvoldoen-
de beoordeling of een cijferverschil van 
> 1,5 punt) gaat de IO in gesprek met de 
werkplekbegeleider om meer informatie 
te verzamelen over de beoordeling. Mocht 
er geen overeenstemming worden bereikt, 
dan wordt een derde beoordelaar inge-
schakeld in de vorm van de examinator van 
de stages.
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Bijlage 4: Instituutsopleiders 2022-2023 

NB. Wijzigingen voorbehouden. Voor de meest recente informatie kunt u de website 
raadplegen of contact opnemen met de coördinator stageplaatsing: 
stage@docentenacademie.ru.nl.

(Aspirant-) Opleidingsscholen 

Wijzer in Onderwijs (io Sonja Schoenmakers; sonja.schoenmakers@ru.nl en  
Jolique Kielstra; jolique.kielstra@ru.nl)

@voCampus Maaswaal College Wijchen
Dominicus College Nijmegen
Pax Christi College Druten
Stedelijk Gymnasium Nijmegen Nijmegen
SSGN Nijmegen
Mondial College Nijmegen
Citadel College Lent

St. Augustinus Stichting Notre Dame Des Anges Ubbergen

AOS-Oost Nederland (AOSON) (io Hedwig de Krosse; hedwig.dekrosse@ru.nl)
Stichting Carmel College Twents Carmel College Oldenzaal

Carmel College Salland Raalte
Bonhoeffer College Enschede

Stichting Het Assink Lyceum Het Assink Lyceum Haaksbergen
Stichting OSG Erasmus Het Erasmus College Almelo

IN*Oost (io Mark van der Meijden; mark.vandermeijden@ru.nl)
Stichting Achterhoek VO Houtkamp College Doetinchem

Ludger College Doetinchem
Panora Lyceum Doetinchem
Rietveld Lyceum Doetinchem
Ulenhofcollege Doetinchem
Schaersvoorde Aalten
Gerrit Komrij College Winterswijk
Almende College Silvolde

Noord-Limburg (OSNL) (io Stefanie Ramachers; stefanie.ramachers@ru.nl)
OGVO Valuas College Venlo

College Den Hulster Venlo
Blariacum College Venlo

Stichting LVO Dendron College Horst
Raayland College Venray
Bouwens van der Boije College Panningen

mailto:sonja.schoenmakers%40ru.nl?subject=
mailto:jolique.kielstra%40ru.nl?subject=
mailto:hedwig.dekrosse%40ru.nl?subject=
mailto:mark.vandermeijden%40ru.nl?subject=
mailto:stefanie.ramachers%40ru.nl?subject=
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OMO-AOS Noordoost-Brabant (io Rosalie Reede; rosalie.reede@ru.nl en Hedwig de Krosse; 
hedwig.dekrosse@ru.nl)
(Leeratelier: Stef Siepel; stef.siepel@ru.nl)
Zwijsen College Veghel
Elzendaal College Boxmeer
Eckart College Eindhoven
Merlet College Cuijk (HH)
Het Maasland College Oss
Dr. Knippenbergcollege Helmond
Carolus Borromeus College Helmond
Metameer Stevensbeek

OMO-AOS Zuidoost-Brabant (io Lieke Jager; lieke.jager@ru.nl)
(Leeratelier: Stef Siepel; stef.siepel@ru.nl)
Rythovius College Eersel
Van Maerlantlyceum Eindhoven
Sondervick College Veldhoven
Varendonck College Asten
St. Joris College Eindhoven
SG Were Di Valkenswaard

Alfrinkcollege Deurne
Peellandcollege Deurne
Pleincollege Nuenen
Helder Eindhoven

OMO-AOS Midden Brabant (io Vera van Jaarsveld; vera.vanjaarsveld@ru.nl)
(Leeratelier: Stef Siepel; stef.siepel@ru.nl)
2 College (Durendael,  
Cobbenhagen) Tilburg
Odulphus Lyceum Tilburg
Mill Hill College Goirle
De Nieuwste School Tilburg
Theresialyceum Tilburg
Rodenborch College Rosmalen
Maurick College Vught
Jeroen Bosch College Den Bosch
Sint Janslyceum Den Bosch
Jacob-Roelandslyceum Boxtel
Gymnasium Beekvliet Sint-Michielsgestel

mailto:rosalie.reede%40ru.nl?subject=
mailto:hedwig.dekrosse%40ru.nl?subject=
mailto:stef.siepel%40ru.nl?subject=
mailto:lieke.jager%40ru.nl?subject=
mailto:stef.siepel%40ru.nl?subject=
mailto:vera.vanjaarsveld%40ru.nl?subject=
mailto:stef.siepel%40ru.nl?subject=
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Passie voor Leren (io Rens Eikholt; rens.eikholt@ru.nl en  
Petrie van der Zanden; petrie.vanderzanden@ru.nl)

@voCampus Canisius College Nijmegen
RK SGM Kandinsky College Nijmegen
NSG Groenewoud Nijmegen

Samenw.stg. Voortg. Ond. Uden Udens College Uden
Stg Vg Montessori Ond. Nijm. Montessori College Nijmegen
Stg Sg voor Vrijeschoolonderwijs Karel de Grote College Nijmegen

Qoers (io Gisbert van Ginkel; gisbert.vanginkel@ru.nl en  
Frouke de Wijs; frouke.dewijs@ru.nl)

Stichting Quadraam Candea College Duiven
Olympus College Arnhem
Liemers College Zevenaar
Stedelijk Gymnasium Arnhem Arnhem
Lorentz Lyceum Arnhem
Montessori College Arnhem Arnhem
Beekdal Lyceum Arnhem
Lyceum Elst Elst

Zutphen (io Joke Tesink; joke.tesink@ru.nl)
Stichting Isendoorn Isendoorn College Warnsveld
Stichting Achterhoek VO Baudartius College Zutphen

Het Stedelijk Zutphen
Eligant Lyceum Zutphen
Kompaan College Zutphen

De Vrije School N en O Nederl. Vrije School Zutphen Zutphen
Stichting Het Rhedens Het Rhedens Dieren/Rozendaal

Alium (io José Besselink; jose.besselink@ru.nl)
Stg. Over- en Midden-Betuwe Hendrik Pierson College Zetten

OBC Elst Elst
OBC Bemmel Bemmel

Arentheem Thomas a Kempis Arnhem
Titus Brandsma Velp

De Grift (io Calijn de Jong; calijn.dejong@ru.nl)
De Veluwse Onderwijsgroep Gymnasium Apeldoorn Apeldoorn

Koninklijke Scholengemeenschap Apeldoorn
Christelijk Lyceum Apeldoorn
De Heemgaard Apeldoorn
Veluws College Mheenpark Apeldoorn
Veluws College Walterbosch Apeldoorn
Veluws College Twello Twello

mailto:rens.eikholt%40ru.nl?subject=
mailto:petrie.vanderzanden%40ru.nl?subject=
mailto:gisbert.vanginkel%40ru.nl?subject=
mailto:frouke.dewijs%40ru.nl?subject=
mailto:joke.tesink%40ru.nl?subject=
mailto:jose.besselink%40ru.nl?subject=
mailto:calijn.dejong%40ru.nl?subject=
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AOSL (io Georges Ledoux; georges.ledoux@ru.nl)
SVO-PL Charlemagne College Landgraaf

Sintermeertencollege Heerlen
Bernardinus College Heerlen
Gotius College Heerlen
Bernard Lievegoed School Maastricht
Bonnefantencollege Maastricht
Porta Mosana College Maastricht
Sint Maarten College Maastricht
Trevianum Sittard
Sint Janscollege Hoensbroek
BC Broekhin Roermond
Roer College Schöndeln                                             Roermond
Het College Weert
SG Sint Ursula                                                              Horn
Sophianum Gulpen
Stella Maris College Meerssen
Graaf Huyn College Geleen
Connect College Echt

Overige scholen (io Tirsa Guelen-Satink; tirsa.guelen-satink@ru.nl)
Dr. Mollercollege Waalwijk
Dorenweerd College Doorwerth
Beatrix College Tilburg
Winford College Apeldoorn &  
Arnhem Arnhem
Jan Van Brabant College Helmond
Gymnasium Bernrode Heeswijk
Johan De Witt Gymnasium Dordrecht
Etty Hillesum Lyceum Het Vlier Deventer
Frits Philips Lyceum & Mavo Eindhoven
Farel College Amersfoort
Stedelijk Lyceum locatie  
College Zuid Enschede
Stad & Esch Lyceum Meppel

mailto:georges.ledoux%40ru.nl?subject=
mailto:tirsa.guelen-satink%40ru.nl?subject=
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