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MEDEDELING STUDENTEN VT en DT
Over stage ten tijde van corona, omgaan met gemiste stagedagen en beoordeling praktijk
Beste studenten,
Je kunt er tijdens je stage mee te maken krijgen dat de school (geheel of gedeeltelijk) wordt gesloten als
gevolg van corona of dat specifiek jouw klas thuis moet blijven. Natuurlijk kan het ook zo zijn dat je zélf in
quarantaine moet vanwege (risico op) corona. In dit bericht informeren we je hoe we als opleiding met
stages en corona omgaan. We gaan in op de stage zelf, het aantal stagedagen en de beoordeling.
Stage lopen en corona
Bij de stages sluiten we als opleiding aan bij de regels die gelden voor het basisonderwijs. Dat betekent
dat zolang de basisscholen open zijn, de stages gewoon doorgaan. Je leert immers heel veel over het vak
door het in de praktijk uit te oefenen, ‘kilometers te maken’, te vallen en weer op te staan.
Uitgangspunt is dat je als student zoveel mogelijk meedraait in de gewone gang van zaken op je
stageschool. Met het werkveld hebben we afgesproken dat in het geval van bijzonderheden rondom
corona (zoals het thuis moeten blijven van je klas, je bouw of je school) je door de school zelf wordt
geïnformeerd. Vanwege de korte lijntjes heb je dan de meest actuele en accurate informatie. De
stageschool informeert ook je schoolopleider.
Vervolgens neem jij zelf het initiatief om contact op te nemen met je mentor. Je vraagt hem of haar op
welke wijze je op je stagedag(en) een bijdrage kunt leveren aan de voortgang van het onderwijs in je klas,
bijvoorbeeld door te ondersteunen bij een (eventueel) online aanbod / onderwijs op afstand. Of wellicht
is het in overleg met de stageschool mogelijk (die dag) in een andere klas stage te lopen. Je informeert
vervolgens de schoolopleider over de concrete afspraken die je met je mentor hebt gemaakt. Ga ook op
zoek naar mogelijkheden om je een deel van je (beroeps- of vak-)opdrachten online uit te voeren. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan het online afnemen van interviews en het voeren van diagnostische gesprekken.
Kortom, ga op zoek naar wat er wél mogelijk is zodat je studievoortgang niet in gevaar hoeft te komen.
Overleg zo nodig met je kern- of vakdocent.
Omgaan met gemiste stagedagen

Het kan zijn dat je als gevolg van de coronasituatie stagedagen moet missen. In dat geval is er
natuurlijk sprake van overmacht. Hoewel we – zoals hierboven al aangegeven – juist het intensief
inoefenen van leerkrachtvaardigheden (kilometers maken) essentieel vinden, stellen we in deze
situatie bij de beoordeling van de stage het behalen van de leerdoelen centraal. Dat betekent
concreet dat je in principe verzuimde stagedagen inhaalt omdat de ontwikkeling tot leerkracht veel
inoefening in de onderwijspraktijk vraagt. Je neemt zelf het initiatief om afspraken te maken over het
inhalen van stagedagen, met de mentor en de schoolopleider. Mocht dat echter in het blok niet
(meer) mogelijk zijn, dan beoordeelt je schoolopleider, in afstemming met de mentor, of het inhalen
van gemiste stagedagen gezien de ontwikkeling van jouw leerkrachtvaardigheden noodzakelijk is (en
zo ja, hoeveel stagedagen en onder welke voorwaarden). Je schoolopleider (deze is immers de
beoordelaar) neemt het uiteindelijke besluit en geeft een inhoudelijke toelichting bij de eventuele
noodzaak van de in te halen stagedag / -dagen.
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Beoordeling van de stage
Bij de beoordeling van stage aan het eind van het blok heeft de schoolopleider, in de rol van beoordelaar,
drie opties:
a. De schoolopleider, in afstemming met je mentor, stelt vast dat je voldoet aan de leerdoelen, ondanks
het gegeven dat je niet het volledige aantal stagedagen hebt kunnen lopen als gevolg van corona. De
beoordeling vindt gewoon plaats op het geplande moment. Je hoeft geen (of niet alle) stagedagen in
te halen.
b. De schoolopleider, in afstemming met je mentor, stelt vast dat je (nog) niet voldoet aan de
leerdoelen. Je hebt stagedagen gemist en de inschatting van de schoolopleider is dat je deze dagen
alsnog nodig hebt om de leerkrachtvaardigheden meer te kunnen inoefenen. Je moet in dat geval de
gemiste stagedagen (geheel of gedeeltelijk) wél inhalen. De beoordeling wordt uitgesteld totdat je de
gemiste stagedagen alsnog hebt gelopen. De schoolopleider levert jouw beoordeling later aan en
stemt dit af met de coördinerend schoolopleider en de instituutsopleider.
c. De schoolopleider, in afstemming met je mentor, stelt vast dat je (nog) niet aan de leerdoelen voldoet
en dat je meer praktijkervaring nodig hebt om dat alsnog voor elkaar te krijgen. Je hebt extra
stagedagen nodig - bovenop het standaard aantal stagedagen van het blok - om bepaalde
leerkrachtvaardigheden te verwerven en in te oefenen. In dat geval krijg je een onvoldoende
beoordeling. Er wordt een stageverlengingscontract opgesteld.

