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Beste studenten van de Lerarenopleiding, 

In dit studiejaar hebben onzekerheden als gevolg van Covid-19 wellicht invloed op je opleiding. Dat 

kan op verschillende manieren. Het contact met leerlingen kan bijvoorbeeld lastiger zijn als je niet 

door de klas mag lopen, er kunnen leerlingen afwezig zijn die wel online aan de les deelnemen, je moet 

enige dagen in quarantaine en hebt daardoor minder fysieke lessen kunnen geven, er zijn misschien 

scholen die in bepaalde periodes over moeten schakelen naar online-onderwijs, en opleiders kunnen 

soms geen lessen observeren op school. 

De examencommissie heeft zich gebogen over de vraag welke invloed dit heeft op beoordelingen van 

stages in de Lerarenopleiding. In dit schrijven geven we daarvoor enkele richtlijnen. 

De hoofdgedachte is 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, 

online en hybride (deels fysiek met ook online-aanwezige leerlingen) - kunnen daaraan bijdragen. 

Aan de hand van enkele vragen maken we dit concreet: 

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

aantal fysieke lessen. Wat nu?  

Leg, samen met je coach, de situatie goed vast.  In overleg met je coach, schoolopleider en tutor 

bespreek je wanneer beoordeling mogelijk is. Uitgangspunt is dat de bekwaamheden uit het 

beoordelingsformulier voldoende zichtbaar zijn geworden in je fysieke en online lessen. Mogelijk kun 

je met iets minder fysieke lessen toch aantonen dat je aan de bekwaamheden voldoet. 

 

2. Het lukt door Covid-19 niet om de communicatieve en pedagogische bekwaamheden 

aan te tonen in Masterstage 1 en 2. Wat nu? 

 De tutor beoordeelt of de Covid-19 situatie ertoe heeft geleid dat deze bekwaamheden nog niet 

aantoonbaar voldoende zijn. Je kunt Masterstage 1 en 2 voldoende afronden als er naar het oordeel 

van de tutor nog verbetering moet plaatsvinden op de genoemde bekwaamheden. De tutor moet wel  

voldoende perspectief zien op verbetering. De tutor zal indien nodig concrete verbeterpunten noemen 

in de beoordeling van Masterstage 1 en 2.  Bij de afronding van Masterstage 3 moeten deze 

bekwaamheden met een voldoende beoordeeld worden. 

 

3. Het lukt door Covid-19 niet om de communicatieve en pedagogische bekwaamheden 

aan te tonen in Minorstage 1. Wat nu? 

De tutor beoordeelt of de Covid-19 situatie ertoe heeft geleid dat deze bekwaamheden nog niet 

aantoonbaar voldoende zijn. Je kunt Minorstage 1  voldoende afronden als er naar het oordeel van de 

tutor nog een kleine verbetering moet plaatsvinden op de genoemde bekwaamheden. De tutor moet  

voldoende perspectief zien om deze verbetering in de periode van Minorstage 2 te realiseren. De tutor 

zal indien nodig concrete verbeterpunten noemen in de beoordeling van Minorstage 2. Bij de 

afronding van minorstage 2 moeten deze bekwaamheden met een voldoende beoordeeld worden. 

 

4. De docent (tutor of vakdidacticus) van de Lerarenopleiding mag van mijn school niet 

in mijn les observeren. Wat nu? 

Overleg met de opleider en je schoolopleider over de mogelijkheden voor het observeren. 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.  

 

5. Hoe beoordelen tutoren de indicatoren van het beoordelingsformulier die moeilijker 
zijn aan te tonen door de Covid-19 maatregelen? 
Observatoren en beoordelaars kijken bij indicatoren die lastiger aan te tonen zijn door Covid-19, naar 

het bredere bekwaamheidsgebied waar deze indicatoren invallen.  

Natuurlijk hopen we dat je stage zo normaal mogelijk verloopt. Als er grote veranderingen optreden in 

de huidige situatie, zal de examencommissie zich opnieuw buigen over nieuwe vragen. 

 

De examencommissie van de Lerarenopleiding. 

 

 


