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1 VISIE OP PRAKTIJK  
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1.1 Praktijklijn 3 BaKO  

In de OF3 zijn er meerdere kansen om praktijkervaring op te doen in verschillende 

contexten:  

- opleidingsonderdeel (OPO) 'Van 3 naar 1’  

studenten krijgen de kans om kennis te maken met lesgeven in het 1ste leerjaar; 

- opleidingsonderdeel (OPO) ‘Zoom out’  

studenten doen een onderzoeksstage binnen of buiten de klascontext; 

- opleidingsonderdeel (OPO) ‘Praktijk III’  

studenten tonen aan dat ze de startcompetenties voor een toekomstig 

kleuteronderwijzer op klas- en schoolniveau hebben verworven.   

  

Dit praktijkkompas is specifiek geschreven voor het OPO ‘Praktijk III’.   

Praktijk III wordt doorheen het jaar ondersteund vanuit het OPO 'groeilabo: ontplooi'.  

  

Praktijk III omvat 2 luiken.  

  

1. Luik A: praktijk op klasniveau bestaat uit een eindstage én een peuterstage  

  

  Eindstage  

 De student doet 5 weken actieve stage in éénzelfde kleuterklas:  

o  1 week in november; o 4 weken stage in 

de periode maart-mei.   

  

  Peuterstage  

  In semester 6 doet de student minstens 8 aaneensluitende werkdagen stage bij de 

peuters.   

  

  In beide stages neemt de student alle taken van de klasmentor over m.b.t. het 

voorbereiden, organiseren en begeleiden van activiteiten. Ook neemt hij de 

klasadministratie voor zijn rekening.   

  

2. Luik B: praktijk op schoolniveau  

  

  De student toont de competenties m.b.t. het functioneren binnen een team en het 

werken op schoolniveau aan. De student neemt hier mee de verantwoordelijkheid op 

voor taken die buiten de klasmuren vallen. Doorheen het hele schooljaar zet de student 

zich 9 dagen in voor deze taken.   
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Schematisch ziet de praktijkplanning er als volgt uit:  
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1.2 Competentieprofiel opleidingsfase 3 (OF 3)  

We verwachten dat de student tijdens OF 3 werkt aan onderstaande competenties doorheen 

het jaar en deze heeft verworven op het einde van het jaar.  

  

De student…  

1.2.1 Leraar bewegen voor kinderen  

- werkt vanuit een kindgerichte grondhouding, gelooft in de unieke en positieve 

groeikansen van elke kleuter;  

- is gericht op fundamenteel leren en de emancipatie van elk kind met het oog op 

maatschappelijke participatie;  

- vertrekt vanuit het perspectief van het kind om zijn onderwijs te realiseren; - 

 werkt aan kwaliteitsvolle interacties met het kind en tussen de kinderen.  

1.2.2 Leraars bewegen met kennis van zaken  

- gebruikt referentiekaders op een correcte wijze in concrete klas- en schoolsituaties;  

- vertrekt vanuit observatie en kennis van ontwikkelingsprocessen om elke kleuter 

maximale ontwikkelingskansen te geven;  

- heeft voldoende basiskennis (o.a. m.b.t. ontwikkelingsdoelen) en kan deze 

onderzoekend verder op peil houden en versterken i.f.v. nieuwe ontwikkelingen;  

- brengt kinderen tot fundamenteel leren door onderbouwde, krachtige 

speelleeromgevingen te ontwerpen;  

- maakt i.f.v. de dynamiek van de klasgroep doordachte keuzes in kindgericht, 

betekenisvol, geïntegreerd aanbod;  

- beheerst de skills om een gepaste organisatie, planning, begeleidingsstijl te realiseren  

i.f.v. de dynamiek van de klasgroep;  

- toont interactiebekwaamheid (met kinderen, tussen kinderen).  

1.2.3 Leraars bewegen samen  

- is gericht op samen school maken met verschillende partners en professionele 

communicatie: werkt aan eigen professionaliteit m.b.t. ouderbetrokkenheid, werkt aan 

samen onderwijs ontwikkelen binnen schoolteam, regionaal en (inter)nationaal;  

- neemt het volledige klas- en schoolgebeuren ten volle op;  

- functioneert op mesoniveau en weet hoe hij kan meewerken aan het schoolbeleid 

(cocreatie);  

- is gericht op bredere internationale samenleving om onderwijs te ontwikkelen.  

1.2.4 Leraars bewegen met hun hele zijn  

- werkt aan een professionele identiteit en ontwikkelt een visie waarmee hij keuzes kan 

verantwoorden en duiden waarmee hij bezig is;  

- streeft naar authentiek zijn waarbij er overeenstemming is tussen wie hij is en wat hij 

doet (congruentie handelen en identiteit);  
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- heeft een brede en open blik op de samenleving;  

- toont een kritisch maatschappelijk bewustzijn. Leert vanuit een geloof in eigen 

groeikracht;  

- profileert zichzelf en gebruikt eigen sterkten om anderen te inspireren 

(talentgerichtheid).  

1.2.5 Algemeen  

- toont een reflectieve en onderzoekende, innovatieve en deskundige houding: heeft een 

houding van levenslang leren, is informatie-en mediawijs, toont de nodige zelfregie en 

ondernemingszin binnen de opleiding en op de werkplek;  

- neemt diversiteit als uitgangspunt. Hij gaat hier actief mee aan de slag, ook in 

houding/waarden/opvoeding.  
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1.3 Accenten in OF3  

In opleidingsfase 1 en 2 zijn studenten reeds in heel wat competenties gegroeid. Naast 

bovenstaande competenties, opgesteld voor OF 3  leggen we bijkomend de nadruk op:  

  

Accentcompetenties derde jaar  

 De student is gericht op fundamenteel leren en de emancipatie van elk kind met 

het oog op maatschappelijke participatie.   

 De student vertrekt vanuit het perspectief van het kind om zijn onderwijs te 

realiseren.   

 De student vertrekt vanuit observatie en kennis van ontwikkelingsprocessen 

om elke kleuter maximale ontwikkelingskansen te geven.   

 De student heeft voldoende basiskennis (o.a. m.b.t. ontwikkelingsdoelen) en kan 

deze onderzoekend verder op peil houden en versterken i.f.v. nieuwe 

ontwikkelingen.  

 De student werkt aan een professionele identiteit en ontwikkelt een visie 

waarmee hij keuzes kan verantwoorden en duiden waarmee hij bezig is.   

 De student heeft een brede en open blik op de samenleving. Toont een kritisch 

maatschappelijk bewustzijn. Leert vanuit een geloof in eigen groeikracht.  

 De student is gericht op samen school maken met verschillende partners en 
professionele communicatie: werkt aan eigen professionaliteit m.b.t.  
ouderbetrokkenheid, werkt aan samen onderwijs ontwikkelen binnen schoolteam, 

regionaal en (inter-) nationaal. De student functioneert op mesoniveau en weet 

hoe hij kan meewerken aan het schoolbeleid (co-creatie),  

 De student profileert zichzelf en gebruikt eigen sterkten om anderen te inspireren.  
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2  LUIK A: PRAKTIJK OP KLASNIVEAU   

2.1 Planning eindstage Praktijk III  

 2.1.1 Semester 5 (september – januari)  

Voor de actieve stage worden er 3 verkenningsdagen gepland.   

Tijdens deze verkenningsdagen leert de student de kleuters en de klas kennen door te 

observeren, maar ook door te participeren en activiteiten uit te proberen.   

  

De verkenningsdagen staan gepland op:   

- donderdag 21 oktober 2021   

- woensdag 10 november 2021   

- maandag 15 november 2021   

 Tijdens de actieve stage van maandag 22 tot en met vrijdag 26 november wordt van de 

student verwacht dat hij de klasgroep volledig begeleidt.  

   

2.1.2 Semester 6 (februari – juni)  

In semester 6 kan de student naar eigen noden in overleg met de klasmentor 

verkenningsdagen inplannen.   

  

Verder plant de student in samenspraak met de school en -klasmentor en studentencoach 

(STC) zijn actieve stageperiode in: 4 weken actieve stage (waarvan 3 aaneensluitende 

weken) tussen maandag 21 maart en woensdag 25 mei 2022.  

  

Bij het inplannen van de stageweken houdt de student rekening met volgende afspraken: - 

 de student moet aanwezig zijn tijdens de geplande GL-sessies in semester 6;  

- als er in één van de 3 aaneensluitende stageweken een GL-sessie en/of feestdag valt, 

geldt dit nog steeds als aansluitende weken. Deze weggevallen dag haalt de student in;  

- als er in één van de 3 aaneensluitende stageweken een vakantie valt, geldt dit nog 

steeds als aansluitende weken.   

    

2.2 Planning peuterstage Praktijk III  

De peuterstage wordt vanuit de opleiding voorbereidtijdens de lessenreeks van het OPO 'De 

peuter’.  In deze stage ligt de focus op de eigenheid en ontwikkeling van de jongste 

kleuters: instappers van 2,5 jaar.  

 

Voorafgaand aan de actieve stage van januari zijn er 4 verkenningsdagen gepland.  

 maandag 13 december 2021  

- dinsdag 11 januari 2022  

- maandag 17 januari 2022  

- vrijdag 28 januari 2022  

 

De actieve stage bij de peuters bestaat uit een stage van 8 aaneensluitende 

werkdagen van maandag 14 tot en met woensdag 23 februari 2022.    
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2.3 Opdrachten en groeikansen tijdens verkenningsdagen   

Enkele dagen vóór de verkenningsdagen neemt de student contact op met de directie, 

school en klasmentor en herinnert deze aan de verkenningsdagen.  

  

De student geeft tijdens zijn eerste verkenningsdag een papieren exemplaar van het 

praktijkkompas af aan de school- en klasmentor:  

 donderdag 21 oktober 2021 voor de eindstage  

maandag 13 december 2021 voor de peuterstage.  

  

De student is zelf verantwoordelijk om, in onderling overleg met de klasmentor, de 

verkenningsdagen zinvol in te vullen met activiteiten.   

De student kan op basis van eigen groei of op basis van de eindverwachtingen OF3 

activiteiten inplannen, uitvoeren en hierover reflecteren.   

  

Hieronder vindt de student alvast enkele taken om de nieuwe klas- en schoolcontext beter te 

leren kennen:  

2.3.1 Beginsituatie van de klasgroep  

- De student verzamelt de algemene gegevens van de stageschool en stageklas en 

bewaart ze in de praktijkmap.  

- De student observeert de aanwezige diversiteit in de klasgroep (risicokleuters, aard 

van de kleutergroep, talenten en interesses van de kleuters, …) en verzamelt deze 

in de praktijkmap.  

- De student bevraagt goed welke (risico-)kleuters er zijn en welke rol de klasmentor 

daarin opneemt (specifieke opvolging, overleg zorgcoördinator, invulling van zorg/ 

SESuren, …).  

In de mate van het mogelijke en volgens afspraak neemt de student tijdens de Praktijk 

III deze taken van de klasmentor over.   

De student denkt niet alleen aan zorgkleuters op valk van ‘achterstand’, maar ook aan 

kleuters met een voorsprong en andere zorgen.  

- Ter voorbereiding van de actieve stage observeert en bevraagt de student de klasmentor 

uitvoerig met betrekking tot het klasmanagement: welke regels gelden er? Hoe moeten 

kls opruimen? Hoe wordt het plas- en koekmoment georganiseerd? …  

De student bevraagt de gewoontes m.b.t. het onderhoud van de klas (borstelen, 

poetsbeurten, …)   

2.3.2 Administratieve taken  

- De student informeert naar de administratieve taken van zijn klasmentor:  

De student bevraagt zich en implementeert deze manier van werken bij het uitschrijven 

van de doelen in het agenda en in de lesvoorbereidingen doorheen Praktijk III. Hij  

student neem zoveel mogelijk deze taken over van de klasmentor en is op de hoogte van 

de afspraken.  
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 Welke gebruiken/ afspraken heeft de school m.b.t het formuleren van 

doelen?  Hoe verloopt het registreren van aanwezigheden, geldomhalingen, 

… ?  

 Welk agendasysteem gebruikt de school? Kan een student hier schrijfrechten 

voor krijgen?  

 Welk zorgsysteem gebruikt de school?   

  

- De student maakt duidelijke afspraken met de klasmentor in verband met het vooraf 

afgeven/bespreken van het weekschema, de dagplanningen en de 

activiteiten. Hij deelt zijn digitale stagemap met de mentor.  

  

- De student informeert naar schoolbrede taken (toezicht speelplaats, rijen, bus 

begeleiden, …) zodat hij deze kan integreren in zijn takenpakket  

2.3.3 Brede school/ wereldverkenning  

- De student verkent de klas, de school, de omgeving van de school met het oog op de 

uitwerking van het aanbod en het leren kennen van de leef- en woonsituatie van de 

kleuters uit de buurt.   

- De student informeert naar samenwerkingsverbanden met organisaties, centra in de 

gemeente (bijv. turnclub die de bewegingszaal van de school gebruikt, plaatselijke 

fruithandelaar die fruit levert voor het tutti frutti-project, …)  

- De student observeert wat er leeft op vlak van brede school en werkt hierdoor zelf mee 

aan een brede(re) school.  

2.3.4 Peuterstage   

De student observeert het aanbod van de klasmentor, specifiek gericht op de hoge 

exploratiedrang van peuters: een aanbod gericht op experimenteren, verkennen waarbij de 

klasmentor de eigen muzische vaardigheden inzet. De student participeert ten volle aan het 

klasgebeuren.  

  

De student houdt rekening met de specifieke noden van de peuters, zeker als ze net zijn 

ingestapt:   

- troosten, afleiden, helpen hen iets te vinden dat hen interesseert, helpen bij het 

vinden van een activiteit;  

- ouders geruststellen en hen iets vertellen over de dag van hun kind;  

- opmerken wanneer ze naar toilet moeten gaan;  

- helpen bij vuile broekjes of verversen van luiers; -   

- conflicten helpen oplossen.  
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2.4 Stagevoorbereiding  

2.4.1 Inhoudelijke voorbereiding van de stage  

De student bouwt verder op de 7 vertrekpunten van waaruit een aanbod voor kleuters 

vormgegeven kan worden. (cf. opleidingsfase 1 en 2).  

 

 
  

Om tot een zinvol aanbod te komen, kan hij het  6-actieplan gebruiken dat in 

opleidingsfase 2 reeds gebruikt werd: 

 

Actie Omschrijving van de actie 

1 Analyse van de beginsituatie  

2 Vertrek vanuit deze beginsituatie en ga op zoek naar een onderwerp/thema en voorzie 

daarnaast een extra aanbod los van het thema. 

3 Verbreed en verdiep het onderwerp/thema via wereldverkenning en via doelen 

4 Selecteer rijke én gevarieerde spelmomenten en activiteiten 

• op basis van 2 à 3 dominante doelen per week 

• miv impressie-activiteiten en expressie-activiteiten 

• met aandacht voor uitwerken van de hoeken (rijk basismilieu) 

• die de brede ontwikkeling van de kleuters stimuleren 

5  Leg de ruwe (week-)planning vast. 

6 Orden de activiteiten en vul het planningsdocument in. 
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Alle informatie met betrekking tot doelen formuleren, lesvoorbereidingen maken en 

planningen maken, vindt de student terug op de Toledo 'Aan de slag met doelen,  

lesvoorbereiding en planning’.   

  

In overleg met de klasmentor selecteert de student enkele vertrekpunten van waaruit 

krachtige speelleeromgevingen voor kleuters uitgewerkt en gerealiseerd kunnen worden. 

Wat de kleuters bezighoudt en wat de kleuters nodig hebben, vormt in ieder geval een 

belangrijk vertrekpunt. De student kan kiezen voor een volledige onderdompeling in een 

specifiek thema of neemt verschillende vertrekpunten als uitgangspunt.   

  

De student draagt zelf volledige verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de 

weekplanningen en de voorbereidingen van activiteiten.   

  

 In OF3 moet niet elke activiteit uitgebreid schriftelijk voorbereid worden op de 

standaard voorbereidingsformulieren van de opleiding (maar mag wel!).  

  

 Wekelijks schrijft de student wel minimum 10 voorbereidingen uit van 

dragende activiteiten (BA’s of KA’s of hoeken). Dit zijn ongeveer 2 

voorbereidingen per dag.  

Daarnaast maakt de student ook schriftelijke voorbereidingen van zijn verrijkte 

hoeken.    

   

 Elke voorbereiding moet minimaal een persoonlijke aanpassing aan de eigen 

klassituatie bevatten. Dit is ook het geval wanneer de student zich bijv. op een 

demonstratieactiviteit, proefactiviteit, eindwerk of een eigen voorbereiding van een 

eerder gelopen stage, … baseert. Dat wil zeggen dat een voorbereiding nooit zonder 

meer mag overgenomen worden van een medestudent en zeker geen kopie mag zijn 

van de voorbereiding van een medestudent. Uiteraard mogen studenten samen 

ideeën zoeken en samen de grote lijnen van een activiteit uitzetten. In het licht van 

kleuterparticipatie probeert de student regelmatig kleuters te betrekken bij de 

invulling van het thema / de deelthema’s / de activiteiten. Dan is een persoonlijke 

uitwerking van het voorbereidend werk essentieel.   

  

 Alle overige activiteiten mogen verkort voorbereid. De student houdt een 

agenda bij. De student mag hiervoor het systeem van de klasmentor gebruiken. Als 

dit niet mogelijk is, zorgt de student voor een eigen format. Hij kan een voorbeeld 

vinden op Toledo. Per activiteit zijn minstens de doelen,  het beknopt verloop, 

mogelijke differentiatie en benodigde materialen terug te vinden.  

  

  

Planningsdocumenten en voorbereidingen staan ten laatste bij de start van de stage (of 

volgens afspraak met de klasmentor/ STC) in de digitale praktijkmap.   

    

2.4.2  
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Digitale en/of papieren praktijkmap  

De student maakt een digitale praktijkmap en gebruikt daarbij de volgende 

mappenstructuur. Hij deelt deze map met de STC en de klasmentor.  

  
In de verschillende (sub)mappen post de student volgende documenten:   

 

LUIK A: Werken op klasniveau    

  

1. Klas- en kleuterverkenning:  

- beginsituatie van de klas/school;  

- brainstorm; 

- bronnenlijsten;  

- vertrekpunten.  

   

2. Planning en voorbereidingen activiteiten per week.  

Per stageweek maakt de student een nieuwe sub map aan voor de planning en 

voorbereidingen.  

- weekplanning van die week;  

- agenda van die week (klasmentor of eigen agenda) waarin elke activiteit/hoek 

verkort wordt voorbereid (doelen, beknopt verloop, materialen, differentiatie en 

reflectie);  

- 10 dragende lesvoorbereidingen (BA’s, KA’s) per week;  

- Hoekvoorbereidingen  

  

3. Aanwezigheidskaart   

De student laat de aanwezigheidskaart dagelijks tekenen. De definitieve 

aanwezigheidskaart wordt digitaal gepost na het eind van stage. 

  

4. Evaluatieformulieren    

- praktijkverslag klasmentor (digitaal ingevuld of een foto van de geschreven 

formulieren);  

- praktijkverslag bezoekende lector; - andere.  
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 Het praktijkkompas, de praktijkwijzer, de aanwezigheidslijst en het VGM-dossier zijn steeds 

op papier aanwezig in de klas.   

  

Vanuit de opleiding volstaat een digitale praktijkmap die hij deelt met STC en klasmentor. 

Als de klasmentor of de STC andere documenten op papier verwacht, zorgt de student 

hiervoor. De student neemt initiatief om hierover in gesprek te gaan met de klasmentor.  

Op Toledo vindt de student een handleiding voor het aanleggen van de digitale praktijkmap.   

  

2.5 Begeleiding en beoordeling   

Hieronder geven we weer hoe de student begeleid en geëvalueerd wordt door de 

stageschool en de opleiding en wat we van de student zelf verwachten in deze begeleiding.  

2.5.1 Stageschool  

De klasmentor geeft dagelijks feedback. De student noteert deze feedback in het 

feedbackschrift.   

  

Na de actieve stage van de eindstage (in zowel semester 5 als semester 6) én na de 

peuterstage (semester 6) vult de klasmentor een praktijkverslag in. De student geeft een 

stand van zaken over het functioneren van de student.   

  

Aan het eind van Praktijk III nemen de klasmentoren deel aan het driehoekgesprek (zie  

Evaluatie Praktijk III).  

2.5.2 Opleiding (lectoren en STC)   

In het begin van het academiejaar vindt een individueel intakegesprek plaats tussen student 

en STC. Hier wordt de beginsituatie van de student in kaart gebracht.   

  

Tijdens groeilabo's wordt de student ondersteund in zijn praktijk. Hierbij wordt 

gereflecteerd over de eindcompetenties van Praktijk III. Daarnaast wordt er teruggeblikt op 

stage-ervaringen en blikken we vooruit naar toekomstige stageperiodes.    

  

De STC (en zijn collega-lectoren) begeleiden de student in zijn groei. Hij kan beroep doen op 

zijn lectoren voor coaching. Daarnaast wordt de student tijdens semester 5 op zijn 

stageschool begeleid aan de hand van een live bezoek en/of videocoaching. In semester 6 

krijgt de student sowieso een live stagebezoek.  

De STC brengt samen met de student en mentor zijn sterke en werkpunten in kaart. Op die 

manier heeft de student zicht op zijn functioneren ten aanzien van de verwachte 

eindcompetenties van OF3.  

  

Op het einde van het academiejaar vindt een driehoeksgesprek plaats tussen student, 

mentor en STC. In dit gesprek krijgen de drie partijen de kans om stage-ervaringen verder 

toe te lichten, te verantwoorden en te reflecteren hierover.  

  

De eindbeoordeling van Praktijk III gebeurt na dit driehoekgesprek.  
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2.5.3 Student  

 Samen met de STC brengt de student tijdens het intakegesprek zijn beginsituatie in kaart.  

Doorheen het jaar houdt de student een groeiverslag bij.   

  

Het groeiverslag is een werkdocument om groei en realisatie ten aanzien van de 

competenties van Praktijk III aan te tonen. De student vult - op basis van praktijkervaringen 

en feedback van klasmentoren en lectoren - het groeiverslag op verschillende tijdstippen 

aan.   

  

De student kan tijdens stagevoorbereiding bij de STC en lectoren terecht voor coaching. De 

student neemt hiervoor zelf de verantwoordelijkheid op om hulp te vragen.  

  

Aan de hand van het groeiverslag kan de student zich voorbereiden op het driehoekgesprek 

(zie Evaluatie Praktijk III).   
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3  LUIK B: PRAKTIJK OP SCHOOLNIVEAU   

3.1 Verwachtingen luik B  

De student leert dat leekracht ook een opdracht hebben op schoolniveau: hij leert 

samenwerken en zet zijn talen in tijdens mesotaken.  

De student streeft hierbij naar een evenwicht tussen actieve en passieve participatie.  

  

 

Voorbeeld: van passieve naar actieve participatie.  

  

Passieve 

participatie  

Actieve  
Passieve participatie bij  
participatie met  

inhoudelijk  
 ondersteunende  overleg zonder  

organisatorische inhoudelijke  
hulp voorbereiding  

Actieve 

participatie bij 

voorbereiding  

 en uitvoering 

met 

inhoudelijke  

voorbereiding   

 

Infoavond rond 

schoolrijpheid 

bijwonen door   

in de zaal te zitten 

naast de ouders.  

Infoavond rond 

schoolrijpheid 

bijwonen, ouders 

verwelkomen en 

drankjes schenken.   

  

Participatie bij de 

werkgroep  

‘schoolrijpheid’: je 

mening zeggen,  

deelname aan    

vergadering 

vergaderingen zonder 

voorbereiding.  

Actieve 

participatie 

tijdens de 

werkgroep: zelf 

bronnen 

aandragen, 

ideeën actief 

uitwerken, ppt 

maken voor 

infoavond, …   

  

Elke derdejaarsstudent gaat in gesprek met de directie (en klasmentor) om tot een pakket te 

komen. De student vraagt hoe hij ten dienste kan staan op schoolniveau en/of doet zelf 

voorstellen om te participeren.  

De invulling en verwachtingen (bijv. verschillende stappen, verwacht product, …) moeten 

voor de 3 partijen (student, stageschool, STC'er) vooraf duidelijk zijn.   

Zowel de school, student als STC hebben de vrijheid om de invulling samen te wijzigen op 

basis van kansen doorheen het schooljaar.   

Als er samengewerkt wordt met medestudenten of klasmentoren moet het eigen aandeel 

voldoende herkenbaar zijn.  

  

N.B.: Erasmusstudenten of bisstudenten of studenten die wegens omstandigheden op 

andere momenten Praktijk III lopen, maken met de praktijkcoördinator OF3, de 

studentencoach en de schoolmentor specifieke afspraken rond de planning en realisatie 

van Praktijk III.  

en inhoudelijke taken (actieve participatie) 

Passieve participatie                  Actieve participatie   
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3.2 Afspraken  

3.2.1 Afspraken i.v.m. studiebelasting   

De tijd die voorzien wordt voor deze taken komt overeen met een studiebelasting van 9 

werkdagen (63 uren). Dit kunnen hele dagen zijn, maar kan ook bestaan uit enkele uren.  

3.2.2 Afspraken i.v.m. voorbereidingen, praktijkmap   

De student inventariseert de taken via een logboek.  

De student draagt zelf de verantwoordelijkheid om hierover te communiceren met de 

stageschool en STC’er.  

  

De student verzamelt bewijslast (voorbereidingen, draaiboek, presentatie, verslagen, 

foto’s, …) van taken die doorheen het schooljaar opgenomen zijn.  

  

De student post het logboek en de bewijslast in de digitale praktijkmap: Luik B: Praktijk 

op schoolniveau.  

3.2.3 Afspraken i.v.m. materialen  

De student spreekt met de directie duidelijk en tijdig af of en welk budget er door de school 

kan voorzien worden voor het maken en/of aankopen van materialen in functie van de 

realisatie van de taken.   

  

Materialen die de student in functie van de stage met het budget van de school heeft 

gemaakt, blijven na de stage op de school. Als student materialen heeft gemaakt zonder 

schoolbudget, mogen deze na de stage meegenomen worden.  

  

De student zorgt telkens voor een kopie van het voorbereidend werk dat geleverd werd voor 

bepaalde taken (teksten, ideeën, ontwerp, voorbereidingen, …) Bijv.: een bundel met 

voorbereidingen van activiteiten voor de sportdag.  

3.3 Begeleiding en beoordeling   

Tijdens een groeilabo verkennen we de taken van een kleuterleerkracht op schoolniveau. 

We gaan samen op zoek naar zinvolle invullingen.  

  

Voor de beoordeling van Luik B kijken we ook naar de eindcompetenties van OF3: in welke 

mate heeft het werken op mesoniveau de student versterkt in de eindcompetenties van 

opleidingsfase 3? 
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4  EVALUATIE PRAKTIJK III  
De competenties uit het competentieprofiel (zie Competentieprofiel OF3) zijn de leidende 

evaluatiecriteria voor Praktijk III.   

  

Op het einde van semester 6 wordt Praktijk III beoordeeld op basis van volgende 

stageactiviteiten:  

- LUIK A1: stage in een peuterklas (functioneren op klasniveau)  

- LUIK A2: stage in een kleuterklas (functioneren op klasniveau)  

- LUIK B: op mesoniveau functioneren als lid van een schoolteam en van een ‘brede 

school’ (functioneren op schoolniveau)  

  

Om te slagen voor Praktijk III voldoet de student aan het competentieprofiel van OF3.  Het 

eindcijfer voor Praktijk III wordt bepaald aan de hand van onderstaande documenten en 

activiteiten.   

- De praktijkverslagen van de klasmentoren en lectoren (semester 5+6).   

  

-  Het driehoekgesprek  

  Na het afronden van de eindstage vindt een driehoekgesprek plaats.   

  Aan dit gesprek nemen de student, de STC en de klasmentor van de eindstage (en 

peuterstage, in de mate van het mogelijke) deel.   

  Tijdens het driehoekgesprek kunnen alle competenties van OF3 bevraagd worden:  

zowel de competenties van luik A als deze van luik B.  

  

  De bedoeling van het driehoekgesprek is drieledig:  

• De student krijgt de kans om de eigen groei doorheen semester 5 en 6 verder te 

illustreren en te verantwoorden, zowel op vlak van functioneren op klasniveau 

als functioneren op schoolniveau.  

• De klasmentor kan deze groei al dan niet bevestigen en ook een stem 

uitbrengen over het functioneren van de student.  

• Als de STC nog niet voldoende informatie heeft over bepaalde competenties van 

OF3, kan deze de student en de klasmentor hierover bevragen.  

  

Op basis van bovenstaande evaluatiedocumenten en -activiteiten bereidt de STC het 

evaluatiedossier van de student voor. De STC stelt een voorstelcijfer op dat voorgelegd 

wordt aan de collega-communitycoaches. Nadien komen alle STC’s van de opleiding samen 

om het cijfer te bespreken. Pas na de examencommissie ligt het cijfer op Praktijk III vast.  

  

De eindverantwoordelijkheid voor het stagecijfer ligt bij de opleiding.   

Het oordeel van de klasmentor wordt meegenomen in deze eindbeoordeling.  

  

De student vindt de ECTS-fiche terug op Toledo. 

 

 


