
 

 
 
 
 
Beste studenten van de Lerarenopleiding, 
 
Onzekerheden als gevolg van Covid-19 hebben op dit moment veel invloed op je opleiding nu de 
regering besloten heeft om het onderwijs tot en met tenminste 17 januari voornamelijk online te 
laten plaatsvinden. Op 21 september heeft de examencommissie informatie gestuurd over de 
gevolgen van Covid-19 voor de lerarenopleiding (zie deze link). Hieronder geven we antwoord op een 
aantal aanvullende vragen die nu spelen t.o.v. de situatie van 21 september.  
 

Gevolgen voor de educatieve  minor 
Tot tenminste 17 januari zal het onderwijs voornamelijk online plaatsvinden. Hoe het daarna zal gaan 
is nog onbekend. Dit zal op allerlei manieren invloed hebben op je minorstage. Misschien heb je 
bepaalde bekwaamheden nog niet voldoende aangetoond, heb je nog te weinig lessen gegeven of is 
de observatie van je vakdidacticus nog niet geweest.   
 
De hoofdgedachte blijft (zie ook mailing examencommissie van 21 september) dat Covid-19 niet voor 
onterechte studievertraging moet zorgen.  Je kunt de stages voldoende afronden als je in de huidige 
onderwijscontext laat zien dat je de bekwaamheden van de opleiding (zie beoordelingsformulier 
stage) voldoende aantoont. Alle soorten lessen – fysieke of online - kunnen daaraan bijdragen. We 
moeten wel realistisch zijn: het kan voorkomen dat je de Minorstage 2 onvoldoende afrondt als het 
niet lukt om de bekwaamheden van de opleiding voldoende aan te tonen. 
 
Vragen over minorstage 2. 
 
1a.  Het lukt door Covid-19 niet om te voldoen aan het in de stagehandleiding genoemde aantal 
fysieke lessen voor Minorstage 2. Wat nu?  
Leg, samen met je coach, de situatie goed vast.  In overleg met je coach, schoolopleider en tutor 
bespreek je of en wanneer beoordeling mogelijk is. Uitgangspunt is dat de bekwaamheden uit het 
beoordelingsformulier voldoende zichtbaar zijn geworden in je lessen. Mogelijk kun je met iets 
minder fysieke lessen en een aantal online-lessen  aantonen dat je aan de bekwaamheden voldoet. 
 
1b. Het is op dit moment nog niet gelukt om de communicatieve en pedagogische bekwaamheden 
aan te tonen in Minorstage 2. Wat nu? 
In overleg met tutor, vakcoach en schoolopleider wordt vastgesteld of er voldoende perspectief is 
om verbeteringen op dit punt in korte tijd te kunnen bereiken. In overleg wordt nagegaan of er eind 
januari/begin februari nog mogelijkheden zijn om de stage af te ronden (ervan uitgaande dat er weer 
fysiek lesgegeven kan worden). Indien dit mogelijk is zullen de lessen voor 15 februari moeten 
worden afgerond. 
 
1c. Mijn vakdidacticus heeft nog geen les kunnen observeren. Wat nu? 
Al eerder heeft de examencommissie aangegeven dat er verschillende mogelijkheden zijn voor het 
observeren. De tekst hieronder geeft deze mogelijkheden weer. Tot 17 januari 2021 zal mogelijkheid 
d. van toepassing kunnen zijn, daarna zijn misschien de andere oplossingen weer mogelijk. 

https://www.rug.nl/gmw/lerarenopleiding/onderwijs/bericht-excie-lo-21-september-2020.pdf
https://www.rug.nl/gmw/lerarenopleiding/onderwijs/bericht-excie-lo-21-september-2020.pdf


 
 
 
 

Uit de mailing van 21 september 2021 
Mogelijke oplossingen in volgorde van voorkeur zijn: 
a. Organiseer een situatie (bijv. groter lokaal) waar live-observatie van een fysieke les mogelijk is. 
b. Neem een video op (of organiseer een livestream) van de te observeren fysieke les waarbij ook 
je vakcoach of schoolopleider aanwezig is zodat video-observaties gecombineerd kunnen worden 
met live-observaties. 
c. Neem een video op (of organiseer een livestream) van een te observeren fysieke les. 
d. Wanneer de situatie zich voordoet dat je veel online onderwijs moet geven kun je een 
observatie laten uitvoeren van een online les 

 
2. Het lukt niet om voldoende lessen te observeren/geven voor het vak Vakdidactiek in de 
onderbouw. Wat nu? 
Als je door de omstandigheden minder lessen kunt geven dan in de tentamenopdracht staat neem je 
contact op met je vakdidacticus om te overleggen wat wél haalbaar is. Alle delen van de opdracht die 
gericht zijn op ontwerpen en onderbouwen kun je uitvoeren. Bij het deel dat gericht is op evaluatie 
zul je moeten overleggen met je vakdidacticus en coach hoe je informatie kunt verzamelen over de 
ontworpen lessen.  De deadline van 13 januari blijft staan. Wanneer je door Covid-19 de herkansing 
niet haalt kun je een verzoek indienen voor een buitenreguliere tentamenmogelijkheid bij de 
examencommissie.  
 
3. Ik kan door de sluiting van de gebouwen op de universiteit niet alle bijeenkomsten van 
Communicatie in de klas bijwonen. Wat nu? 
Er zal voor de lopende groepen een gecomprimeerd programma aangeboden worden: 11 januari 
online, 18 januari fysiek. Wanneer je dit programma volgt kun je Communicatie in de Klas op deze 
manier afronden. Je wordt hierover door de docent Henrike Cuperus geïnformeerd. 
 

Gevolgen voor de educatieve master 
 
Pedagogiek 
Voor het vak Pedagogiek wordt de tentamenopdracht enigszins aangepast, zodat je minder 
afhankelijk bent van gegevens die je in de school moet verzamelen. Je wordt hierover door de 
vakcoördinator Annemieke Smale geïnformeerd. 
 
Masterstages 
Op dit moment zijn er voor de masterstage geen wijzigingen ten opzichte van het eerdere bericht van 
de examencommissie LO van 21 september 2020. 
 
Namens het MT en de examencommissie van de Lerarenopleiding 


