Hoe zitten onze stages in elkaar?
De meerwaarde van ESoE-studenten
Om de stages die de studenten van de Eindhoven School of
Education moeten lopen, inzichtelijker te maken treft u
onderstaand een schematische weergave aan van de
verschillende stages.



Vakinhoudelijk sterk



Onderzoekende en lerende houding



Typisch studenten: volop in ontwikkeling, leergierig en proactief



Komen (vaak) met nieuwe ideeën voor het vak



Denken constructief mee over onderwijs en innovatie



Zijn voor leerlingen een laagdrempelig wetenschappelijk rolmodel



Brengen enthousiasme over op de leerlingen



Zijn zelfkritisch op een constructieve manier



Geven (vaak) zelf aan hoe zij het beste kunnen leren



Pakken feedback snel op – leren snel

Contact
Natuurlijk staan wij u ook graag telefonisch te woord of maken we een
afspraak voor een persoonlijk gesprek.
In onderling overleg tussen stageschool en student wordt afgesproken
wanneer de stage-uren ingevuld worden. Voor meer inhoudelijke informatie
over onze stages staat op de website: www.esoe-werkplekleren.nl.
Bovenaan links op het scherm vindt u een kopje ‘scholen’ waar u de
uitgebreide informatie per stage-onderdeel aantreft.

U kunt ons bereiken onder nummer: 040- 247 73 22 of stuur een e-mail
naar: stagecoördinator@tue.nl

Q1: sept-nov / Q2: nov-feb / Q3: feb-apr / Q4: apr-jun
De oriënterende stage .P1 (bachelors & masters)

De verbredende stage P3/P4 (master)

Duur van de stage:
Aantal lessen te geven:

minimaal 84 uur.
minimaal 4 uur of 8 lesdelen.
De resterende uren worden ingevuld met nietlesgebonden activiteiten.

Duur van de stage:
Aantal lessen te geven:

Niveau bachelors (minoren):
Planning:

vmbo-t, onderbouw havo, onderbouw vwo.
De stage vindt plaats in het 3e kwartiel (Q3).
De studenten worden in duo’s geplaatst.

minimaal 160 uur.
minimaal 70 uur,
waarvan 60 uur coherente lessen;
waarvan 70 uur zelfstandig gepland en uitgevoerd;
waarvan minimaal 35 uur zonder WPB in de klas.
De resterende uren worden ingevuld met nietlesgebonden activiteiten.

Niveau masters:

bovenbouw havo, bovenbouw vwo.
Deze stage mag ook in het vmbo-t, onderbouw
havo, onderbouw vwo.
In overleg met school en student vrij te plannen.

Niveau:
Planning:

bovenbouw havo, bovenbouw vwo.
In overleg met school en student vrij in
te plannen. De duur van deze stage is
ongeveer een half schooljaar.

Planning:

De verdiepende stage P2 (bachelors & masters)
Duur van de stage:
Aantal lessen te geven:

minimaal 180 uur.
minimaal 70 uur, waarvan 35 uur coherente lessen;
waarvan 35 uur zelfstandig gepland en uitgevoerd;
waarvan minimaal 16 uur zonder WPB in de klas.
De resterende uren worden ingevuld met nietlesgebonden activiteiten.

Niveau bachelors:
Planning:

vmbo-t, onderbouw havo, onderbouw vwo.
Deze stage kan in drie periodes worden gelopen, nl. Q1Q2, Q2-Q3 en Q3-Q4.

Niveau masters:
Planning:

Bovenbouw havo, bovenbouw vwo. Deze stage mag ook
in het vmbo-t, onderbouw havo, onderbouw vwo.
In overleg met school en student vrij te plannen.
In veel gevallen worden P1 en P2 in de master
aaneengesloten op één school uitgevoerd. De duur van
deze stages samen is ongeveer een half schooljaar.

De zelfstandige stage P5 (master)
Duur van de stage:
Aantal lessen te geven:

minimaal 100 uur.
minimaal 30 uur, waarvan 30 uur coherente lessen;
waarvan 30 uur zelfstandig gepland en uitgevoerd;
waarvan minimaal 15 uur zonder WPB in de klas.
De resterende uren worden ingevuld met nietlesgebonden activiteiten.

Niveau:

bovenbouw havo, bovenbouw vwo.

Planning:

Deze stage is in overleg met school en student vrij in
te plannen. Deze stage duur ongeveer één kwartiel.
In veel gevallen worden P3/4 en P5 in de master
aaneengesloten op één school uitgevoerd.

Deze stage wordt alleen gevolgd door studenten die bij ons de 2-jarige master doen.

