Opleidingstrajecten en stages in schema voor stage- en baanstudenten
Opleidingstraject
1. Educatieve minor

Soort student
huidige bachelorstudenten

Te behalen bevoegdheid
(beperkte) tweedegraads

Praktijkcursus
Professional in Praktijk 1

2.

afgestudeerde bachelor- en doctoraalstudenten

(beperkte) tweedegraads

Professional in Praktijk 1

Educatieve module

(beperkte) tweedegraads of
eerstegraads
4. Educatieve master LVHO
afgestudeerde masterstudenten
eerstegraads
5. Educatieve master E&C en SEC
afgestudeerde bachelorstudenten
eerstegraads
Tabel 1 - Overzicht van opleidingstrajecten met soort student, te behalen bevoegdheid en de te volgen praktijkcursus(sen)
3.

Educational profile (tweede- of eerstegraads)

bèta-masterstudenten

Professional in Praktijk 1 of 2
Professional in Praktijk 1 en 2
Professional in Praktijk 1 en 2

Bovenstaande studenten volgen één of twee van onze praktijkcursussen Professional in Praktijk 1 (PiP1) of 2 (PiP2). Beide cursussen starten zowel in september als in
februari.

PiP1 - 20 EC

Aantal lessen

Duur

Beschikbaarheid

PiP1a:
50 uur*, waarvan:
• 25 uur observeren;
• 25 uur zelfstandig lesgeven (waarvan
minimaal 10 volledige lessen)**.

• In voltijd:
in totaal twintig weken
(2x10 weken, = één
semester).

Voltijd:
• zes dagdelen op stageschool

PiP1b:
65 uur, waarvan:
• 25 uur observeren;
• 40 uur zelfstandig lesgeven.

• In deeltijd∗∗∗:
in totaal veertig weken
(2x20 weken, = één
schooljaar).

Deeltijd:
• drie dagdelen op stageschool
Studenten zijn op alle dagen behalve
maandag (want lesdag op UU)
beschikbaar voor stage.

Tabel 2 - Aantal lessen, duur, beschikbaarheid en onder-/bovenbouw van PiP1

PiP2 - 10 EC
Aantal lessen

60 uur zelfstandig lesgeven aan vaste
klassen in het eerstegraads gebied
(bovenbouw havo/vwo), na een korte
inwerkperiode.

Duur
• Voltijd:
in totaal twintig weken
(= één semester).
• Deeltijd:
in totaal veertig weken
(= één schooljaar).

Beschikbaarheid

Onder-/bovenbouw
1. Educatieve minor;
2. educatieve module;
3. educational profile (tweedegraads):
Alleen onderbouw/tweedegraads gebied, want studenten behalen
(beperkte) tweedegraads bevoegdheid.****
4. Educatieve master LVHO;
5. Educatieve master E&C/SEC:
Zwaarte ligt op de onderbouw, combi tussen onder- en
bovenbouw is ook toegestaan want studenten gaan door voor
hun eerstegraads bevoegdheid.

Onder-/bovenbouw

Voltijd:
• vier dagdelen op stageschool,
verspreid over max. drie dagen.
Deeltijd:
• twee dagdelen op stageschool,
verspreid over max. anderhalve dag.
Studenten zijn op alle dagen behalve
dinsdag (want lesdag op UU)
beschikbaar voor stage.

3. Educational profile (eerstegraads);
4. Educatieve master LVHO;
5. Educatieve master E&C/SEC:
Eerstegraads gebied (bovenbouw havo/vwo), want studenten
behalen eerstegraads bevoegdheid.

Tabel 3 - Aantal lessen, duur, beschikbaarheid en onder-/bovenbouw van PiP2
* Onze berekeningen gaan uit van lessen van 50 minuten. Bij kortere of langere lesuren kan dit dus worden verrekend.
** Het gaat om 25 (deel)lessen, waarvan minimaal 10 volledige lessen. Onder deellessen verstaan we een gedeelte van een les, les aan een kleine groep leerlingen en co-teaching.
*** Masterstudenten bèta/SEC-studenten lopen hun PiP1-stage bij een septemberstart doorgaans in deeltijd. Bij een februaristart in voltijd.
**** Er geldt een uitzondering voor de schoolvakken filosofie, informatica, scheikunde en Spaans omdat deze vakken beperkt in de onderbouw worden gegeven. Combi onder- en bovenbouw is mogelijk. Voor
kunstgeschiedenis geldt: daarbij mag in de bovenbouw stage worden gelopen (evt. bij CKV in de onderbouw meekijken).

