
Beste studenten van de Lerarenopleiding,  
 
Dinsdag 31 maart werd bekend dat de scholen in ieder geval tot en met de 
meivakantie dicht blijven. Naar aanleiding van dit besluit heeft de 
examencommissie gekeken welke aanpassingen nodig zijn in de toetsing van 
studieonderdelen van de Lerarenopleiding. Hierbij ligt vooral de focus op 
aanpassingen in de Masterstages. De aanpassingen zijn gebaseerd op een 
inventarisatie van problemen onder studenten, tutoren, vakdidactici en 
schoolopleiders.  
 
Wij, als examencommissie, beseffen dat de huidige situatie zeer complex is en leidt 
tot veel onzekerheid over de afronding van studieonderdelen. Met deze 
aanpassingen hopen wij meer duidelijkheid te verschaffen. Aan het slot van dit 
schrijven vind je informatie over met wie je in gesprek kan gaan als je nog meer 
vragen hebt.  
 
Uit onze inventarisatie blijkt dat situaties van individuele studenten erg verschillen. 
Daarom zijn eerst drie algemene uitgangspunten geformuleerd waarna per 
studieonderdeel de aanpassingen worden genoemd.  
 
Algemene uitgangspunten 

1. De leerdoelen van studieonderdelen en de bekwaamheden uit het 
beoordelingsformulier Masterstages blijven centraal staan.  

2. Schriftelijke (tentamen)opdrachten waarbij gegevens uit lessen op school of 
interacties op school nodig zijn, worden aangepast. 

3. We toetsen aan het einde van een stage de leerdoelen en de bekwaamheden 
uit het beoordelingsformulier Masterstages. Op welke wijze jij de leerdoelen 
hebt behaald of de bekwaamheden uit het beoordelingsformulier 
Masterstages hebt verkregen, is in deze situatie minder van belang.  

- Uitzondering hierop zijn de bekwaamheden Communicatie en 
Pedagogische klimaat voor Masterstage 1 en Masterstage 2 uit het 
beoordelingsformulier Masterstages. Om dit aan te kunnen tonen, zijn 
fysiek aanwezige leerlingen nodig bij het geven en laten observeren 
van lessen. Hoeveel lessen daarvoor nodig zijn, verschilt per persoon.  

- Jouw tutor neemt contact met je op om te overleggen (samen met 
jouw vakcoach en schoolopleider) of en op welke wijze je aan kunt 
tonen de leerdoelen en de bekwaamheden uit het 
beoordelingsformulier Masterstages te beheersen. Indien dit mogelijk 
lijkt, kan de tutor het beoordelingsgesprek met je voeren. 

 
 

 



 
Masterstage 1 (MS1) 
Het is voor veel studenten niet realistisch om MS1 voor de zomervakantie 2020 af 
te ronden. Naar onze informatie hebben veel studenten op dit moment een zeer 
beperkt aantal lessen gegeven en zijn er nauwelijks lessen geobserveerd door 
coaches en tutoren. Het aantonen van het behalen van de leerdoelen en het 
beheersen van de bekwaamheden uit het beoordelingsformulier Masterstages voor 
MS1 wordt daardoor waarschijnlijk onmogelijk.  
 
Voor studenten op wie dit van toepassing is, doen we de volgende aanpassing: 

- De afsluitingsdatum van MS1 wordt verschoven naar het eerste kwartaal van 
het nieuwe studiejaar. Bij een voldoende beoordeling van MS1 kan een 
student direct aansluitend beginnen met Masterstage 2.  

 
Het kan voorkomen dat je voor de zomervakantie toch duidelijk kunt maken dat je 
de leerdoelen en bekwaamheden van MS1 in voldoende mate beheerst.  
In dat geval kan: 

- een beoordelingsgesprek voor de zomervakantie plaatsvinden met de tutor, 
schoolopleider en vakcoach conform algemene uitgangspunten 1 en 3.  

- de lesobservatie van de tutor, in overleg met de tutor, vervangen worden 
door een video-opname van een fysieke les. Zie hiervoor de AVG-informatie 
in de studiegids.  

Deze mogelijkheid hangt tevens af van de beslissingen die het kabinet eind april zal 
nemen. 
 
Masterstage 2 (MS2) 
Door de geconstateerde verschillen tussen studenten kunnen we geen algemene 
richtlijnen geven voor aanpassingen aan de eisen van MS2.  

- een beoordelingsgesprek voor de zomervakantie kan plaatsvinden met de 
tutor, schoolopleider en vakcoach conform algemeen uitgangspunt 1 en 3.  

- Voor een aantal studenten is een tweede lesobservatie van de vakdidacticus 
nodig voor een voldoende afronding van MS2. In overleg met de 
vakdidacticus wordt besproken hoe deze lesobservatie kan plaatsvinden.   

 
Masterstage 3 (MS3) 

- Bij de extra MS3 indicatoren (ten opzichte van de MS1 en MS2 indicatoren) 
uit het beoordelingsformulier Masterstages kan in gegeven fysieke en online 
lessen/begeleiding duidelijk worden gemaakt of en hoe je deze indicatoren 
en bekwaamheden beheerst.  

- De tutor moet op basis van de door jou aangeleverde bewijzen kunnen 
beoordelen dat je de leerdoelen en bekwaamheden uit het 
beoordelingsformulier Masterstages voor MS3 voldoende beheerst. 



 
Mogelijk vormen van bewijzen: 

● reacties van leerlingen; uitkomsten van een vragenlijst onder leerlingen; 
● observaties en feedback van je coach, of andere collega’s op fysieke en 

online lessen; 
● observatie of feedback van je vakdidacticus op een fysieke of een online-les,  
● reflecties van jezelf. 

 
- De tutor zal niet voor alle losse indicatoren uit het beoordelingsformulier 

Masterstages beoordelen of deze voldoende zijn, maar per 
bekwaamheidsgebied een cijfer geven. 

- De verplichte lesobservatie van een vakdidacticus kan, afhankelijk van de 
situatie, bestaan uit (1) een observatie van een op video opgenomen les, of 
(2) het observeren van een online les. Indien deze opties niet mogelijk zijn, 
kan de vakdidacticus ook feedback geven op een schriftelijk voorbereide 
(online) les.    

 
Vakdidactiek 2 
Geen wijzigingen ten opzichte van onze eerdere communicatie van 19 maart 2020.   
 
Basiscursus Lerarenopleiding, Pedagogiek en Vakdidactiek 3 
Hiervoor geldt uitgangspunt 2: schriftelijke (tentamen)opdrachten waarbij 
gegevens uit fysieke lessen of interacties op school nodig zijn, worden aangepast. 
Via de vakcoördinator van de betreffende vakken krijg je informatie over een 
mogelijk aangepaste opdracht. Voor de aangepaste deadlines verwijzen wij graag 
naar onze eerdere communicatie van 19 maart 2020.  
 
Facultaire vakken 
Mogelijk volg je in je Educatieve Master ook vakken bij de faculteit.  Deze vakken 
vallen onder de verantwoordelijkheid van de examencommissie van de 
verschillende faculteiten. Bij hen kun je dan ook terecht voor vragen over deze 
vakken.  
 
Afsluiting 
We hopen dat deze algemene uitgangspunten voor jou bijdragen om overzicht te 
houden over je studieplanning en organisatie. De informatie in deze mailing is ook 
gedeeld met jullie stagescholen en opleiders van de Lerarenopleiding.  
 

- Heb je vragen over de afronding van een stage neem dan contact op met je 
tutor.  

- Heb je vragen over een specifiek vak dan kun je daarover contact opnemen 
met de betreffende docent van het vak.  



- Heb je vragen over jouw studieplanning, dan kun je contact opnemen met de 
studieadviseur, Chris Diederiks, via h.c.diederiks@rug.nl.  

- Heb je andere vragen? Dan kun je een mail sturen naar 
lerarenopleiding@rug.nl.  

 
 
Hartelijke groeten,  
 
Gerrit Roorda 
namens de examencommissie van de Lerarenopleiding 
 
 
 


