
 
 
 
 
 

  

 
 

Beste studenten van de Educatieve Minor,  
 

Tijdens de persconferentie van 12 januari werd duidelijk dat de scholen voor voortgezet onderwijs in 
ieder geval tot 8 februari nog voornamelijk online zullen blijven lesgeven. In navolging van het bericht 
van de Examencommissie van 17 december informeren we jullie over de gevolgen voor jullie stage.  
 

In het algemeen geldt dat we er vanuit gaan dat met alle studenten een beoordelingsgesprek 
plaatsvindt.   
 

Er zijn dan  in grote lijnen vijf mogelijke situaties:  
1. Je hebt ondanks Covid-19 het aantal in de stagehandleiding genoemde fysieke lessen kunnen 

geven.  
Je stage is/wordt met een voldoende beoordeeld en je kunt de Educatieve Minor gewoon 
afronden. 

 
2. Het lukt door Covid-19 niet om te voldoen aan het in de stagehandleiding genoemde aantal 

fysieke lessen voor Minorstage 2 (punt 1A uit het bericht van 17 december).  
Als dit voor jou geldt, verwijzen we naar het bericht van 17 december: In overleg met je coach, 
schoolopleider en tutor bespreek je of (en zo ja: 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.  

 
3. Het is bij je beoordelingsgesprek gebleken dat het op dit moment nog niet is gelukt om de 

communicatieve en pedagogische bekwaamheden conform de eisen van Minorstage 2 aan te 
tonen (punt 1B uit het bericht van 17 december). 
Als dit voor jou geldt, kun je op dit moment Minorstage 2 niet met een voldoende afronden. In 
het bericht van 17 december vermeldden we al dat je je stage wat langer mag laten 
doorlopen, als je beoordelaars voldoende perspectief zien op ontwikkeling. Die mogelijkheid 
breiden we uit: je kunt Minorstage 2 in een periode van maximaal acht weken afronden op 
een moment dat het weer mogelijk is voor jou en voor de stageschool. Je mag dit ook in het 
collegejaar 2021 - 2022 doen. Wat moet je daarvoor doen? 

a. Vraag je schoolopleider en vakcoach of het mogelijk is om op een later moment alsnog 
de stage af te ronden en of je vakcoach je daarbij kan begeleiden. In eerste instantie 
gaat het om een verlenging van maximaal vier weken en als je daarna geen voldoende 
scoort volgt een mogelijke herkansing van nog eens vier weken.  

b. Geef aan de Lerarenopleiding door dat je de stage later wilt afronden. Geef daarbij 
aan of je dat op je huidige stageschool bij je huidige vakcoach kan doen of niet. Laat 
dat weten aan Suus Siekman (s.d.siekman@rug.nl).  

c. De tutor geeft op het beoordelingsformulier aan welke onderdelen nog niet 
voldoende zijn en welk perspectief er is op verbetering in een periode van vier weken. 
De tutor neemt dit beoordelingsformulier op in het dossier.  

d. Je maakt zelf een verslag van het beoordelingsgesprek en noteert de ontwikkeldoelen 
en een plan van aanpak.  

 
4. De vakdidacticus heeft nog geen les kunnen observeren (punt 1C uit het bericht van 17 

december).  
Als situatie 4 voor jou geldt, verwijzen we naar het bericht van 17 december, waarin de 
examencommissie heeft aangegeven dat er verschillende mogelijkheden zijn voor het 
observeren. 
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5. Bij je beoordelingsgesprek is gebleken dat het niet gelukt is om de 
bekwaamheden conform de eisen van Minorstage 2 aan te tonen en dit komt niet voort uit het 
ontbreken van het aantal gegeven lessen of observaties.  
Je stage is/wordt met een onvoldoende beoordeeld. 

 
 


