
Aanpassingen van stages aan de huidige situatie 
Dinsdag 23 februari werd tijdens de persconferentie bekend dat alle leerlingen in het voortgezet 
onderwijs vanaf 1 maart minimaal een dag per week naar school gaan. Meer informatie over dit 
besluit lees je op de website van de Rijksoverheid. Scholen bepalen zelf hoe zij invulling geven aan 
het besluit en of leerlingen méér dan een dag per week kunnen komen. Hoewel dit voor studenten 
van de Lerarenopleiding betekent dat zij wel fysiek stage kunnen lopen, is er nog geen sprake van 
een normale onderwijssituatie. De examencommissie, de stagecoördinator en de opleidingsmanager 
hebben naar aanleiding van dit besluit bepaald welke aanpassingen nodig zijn in de toetsing van de 
Masterstages van de Lerarenopleiding. Wij beseffen dat de huidige situatie complex is en leidt tot 
onzekerheid, maar met deze aanpassingen hopen wij meer duidelijkheid te verschaffen.  

Er zijn twee algemene uitgangspunten die gelden voor alle stages: 
1. We toetsen aan het einde van een stage de bekwaamheden uit het beoordelingsformulier 

Masterstages.
2. Hoe je de bekwaamheden uit het beoordelingsformulier Masterstages hebt verkregen en 

hebt aangetoond (in online of fysiek onderwijs), is zo lang leerlingen niet volledig naar school 
kunnen minder van belang.

Deze algemene uitgangspunten hebben we per stage vertaald in concrete aanpassingen. In de 
berichten hieronder vind je de aanpassingen per stage.   

Masterstage 1 (MS1) 
Als de situatie zich zo ontwikkelt dat je niet of nauwelijks fysieke lessen kunt geven, dan is het niet 
realistisch om MS1 voor de zomervakantie 2021 af te ronden. Het aantonen van met name de 
bekwaamheden Communicatie en Pedagogisch klimaat uit het Beoordelingsformulier Masterstages voor 
MS1 zal niet lukken in enkel online lessen. Voor studenten op wie dit van toepassing is, wordt de 
afsluitingsdatum van MS1 verschoven naar het eerste kwartaal van het nieuwe studiejaar. Bij een 
voldoende beoordeling van MS1 kan een student daarna meteen beginnen met Masterstage 2. 

Masterstage 2 (MS2)  
Als je in MS2 de bekwaamheden Communicatie en Pedagogisch klimaat niet kunt aantonen doordat 
je te weinig fysieke lessen kon geven of doordat de groepjes leerlingen in je fysieke lessen erg klein 
waren, kan toch een beoordelingsgesprek plaatsvinden. Je tutor legt daarbij vast welke 
bekwaamheden je hebt behaald en welke nog moeten worden ontwikkeld. In zo’n geval krijg je (nog) 
géén voldoende voor MS2, maar je kunt wel alvast gaan werken aan de bekwaamheden uit MS3. Op 
het moment dat je in MS3 de bekwaamheden Communicatie en Pedagogisch klimaat aantoont die je 
in MS2 nog niet kon laten zien, krijg je alsnog een voldoende voor MS2.   

Masterstage 3 (MS3)  
Bij de indicatoren van MS3 uit het beoordelingsformulier Masterstages kan in fysieke en online 
lessen duidelijk worden gemaakt of en hoe je deze bekwaamheden beheerst. De tutor moet op basis 
van de door jou aangeleverde bewijzen kunnen beoordelen dat je bekwaamheden uit het 
Beoordelingsformulier Masterstages voor MS3 voldoende beheerst. Hierover lees je meer in de 
Update stages en lesobservaties onder het kopje ‘Inrichten bekwaamheidsdossier’. 

Vragen over de stages?  
We hopen dat deze informatie je helpt om overzicht te houden over je studieplanning en organisatie. 
De informatie in deze mailing wordt 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.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/02/23/middelbare-scholen-en-het-middelbaar-beroepsonderwijs-gaan-weer-open
https://www.rug.nl/gmw/lerarenopleiding/onderwijs/coronamaatregelen-lerarenopleiding
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