
Mentorenoverleg OF2: 
14/10/2021



WELKOM ! 



We beginnen zo meteen!

1  Camera graag aanzetten.

2. Microfoon graag uitzetten.

3. Vragen graag noteren, worden tussentijds besproken.

4. Vraag gerust het woord wanneer nodig.



Agenda

• Kennismaking

• Praktijkconcept algemeen en praktijkdata

• Beginsituatie studenten OF2

• Praktijk OF2:
▪ Uitgangspunten en accenten

▪ Afspraken

▪ Begeleiding vanuit de opleiding

▪ Ervaringsdag 16/12

▪ Evaluatie

▪ Verwachtingen en bevindingen omtrent doelen vanuit mentoren



Kennismaking  



Wie is wie: Community 2

• OF1: Els Bogaert

• OF2: Liesl Veulemans

• OF3: Maai Huyse



KENNISMAKING

Wie is wie ? 

• Studentencoach (STC) stelt zichzelf voor en collega’s van 
de community. 

• Iedere mentor stelt zich voor : 
▪ Camera en microfoon aan 

▪ Welke school? 

▪ Welke student loopt er in uw klas stage? 

▪ Had u in de voorbije jaren reeds studenten BaKO Diest/Heverlee? 



Praktijkconcept en 
documenten  



Bijlage per stageperiode



Waar praktijkdocumenten vinden? 

Praktijkwebsite: 

https://www.ucll.be/samenwerken/stages/stage-brabant-bako-balo/stage-brabant-
bako/algemene-praktijkinfo-bako-brabant

▪ Kalender 

▪ Praktijkwijzer
• Algemene praktijkinformatie van OF1 tot OF3

▪ Praktijkkompas met bijlage per stageperiode
• Praktijkinformatie voor OF2 met concrete info november-, maart- en meistages

▪ Brieven praktijk

▪ Voorbereidingsformulieren, formulieren praktijkverslagen, ….

+ Digitale praktijkmap student (gedeeld met STC en mentor)

https://www.ucll.be/samenwerken/stages/stage-brabant-bako-balo/stage-brabant-bako/algemene-praktijkinfo-bako-brabant


Bouwstenen praktijk:
Soorten praktijkdagen

• Verkenningsdagen: 

▪ Verschillende dagen doorheen het jaar.

➢ Experimenteren, uitproberen, observeren, participeren, verantwoorden (in de klas).

• Actieve stage: 

▪ Meerdere opeenvolgende dagen.

➢ Functioneren als professional in wording op klas- en schoolniveau.

• Ervaringsdagen:

▪ Ervaren, beleven, proeven van, meelopen, al doende leren en kennismaken (ook buiten de 
klas). Meestal in functie van een specifieke focus.

• Inzetdagen: 3 dagen 

▪ 2 dagen hulp en ondersteuning op de stageschool (OF2 geen vervangingen).

▪ 1 dag binnen de opleiding.



Inzetdagen

• Stagescholen die zich engageren voor onze studenten, kunnen 
beroep doen op de studenten voor hulp en ondersteuning.

• Studenten kunnen ingezet worden voor relevante taken op 
schoolniveau zoals: 
▪ Praktische hulp bij schoolproject, sportdag, themadag, schoolorganisatie, 

pietendienst, …

▪ Praktische hulp bij schoolfeest buiten schooltijd (maximaal 1 dag)

▪ Begeleiden van uitstappen (de verantwoordelijkheid ligt bij de begeleidende 
mentor)



Concrete praktijkdata
stage november

Verkenningsdagen

VK1: 7 oktober

VK2: 13 oktober

VK3: 14 oktober + mentorenoverleg

VK4: 15 oktober

VK5: 25 oktober

VK6: 26 oktober

VK7: 16 november (facultatief)

Actieve stageweek

22 november tot 26 november

Ervaringsdag

16 december



Beginsituatie studenten OF2 
op vlak van 

praktijkervaringen?  



Waar zijn de studenten
geëindigd in OF1?

• Organisatorische, didactische, muzische en pedagogische 
vaardigheden oefenen: 
▪ met focus op weekaanbod / weekplanning uitwerken

▪ via (nieuwe) gerichte / verplichte opdrachten (en eerder geziene) vanuit   
de opleiding (BA’s, KA’s, tussendoortjes en ZA’s)

▪ via verrijken van hoeken / leren meespelen in hoeken (adhv
spelmomenten)

▪ via volledig klasmanagement in handen nemen.

Focus OF1 stageperiode MEI



Stageweek voorbereiden:
Uitgangspunt in OF1? 

18

Student zorgt 
voor een zinvol 
en evenwichtig 
weekaanbod. 

Uitgangspunt
voor het 
weekaanbod:
geen 
vastgelegd 
thema.

• Op basis van 5 beginsituatievariabelen…
▪ De noden en interesses van de kleuters

▪ De talenten en interesses van KO

▪ De inrichting en uitrusting van je klas (basismilieu)

▪ De ruimtelijke mogelijkheden van je school

▪ De troeven van de omgeving

• …en 7 vertrekpunten

7 vertrek-
punten



Praktijk OF2  



Zelfgekozen thema’s

• In OF2: tijdens iedere stageperiode (november – maart – mei: 
kleuters onderdompelen in een zelfgekozen thema.
▪ Themakeuze wordt gemaakt in overleg met mentor en STC tegen 18/10 (na 

VK-dag 4).

• Op basis van de 5 beginsituatievariabelen en de 7 
vertrekpunten doorlopen de studenten 6 acties (oktober –
november) ter voorbereiding van de actieve stageperiode.

• Dit resulteert in een weekplanning en voorbereidend werk.

• Los van het thema: ook aanbod voorzien op basis van 
observaties.



Specifieke accenten OF2

Accenten verder bouwend op OF1

• Gevoeligheid en omgang met diversiteit

• Klasmanagement

• Verbreden en verdiepen van een aanbod

• Onderzoekende en reflectieve houding

• Muzische, dynamische, expressieve houding en speelsheid bij interacties met kinderen

Nieuwe, bijkomende accenten in OF2

• Zorgbreed observeren en handelen

• Gevoeligheid en omgang met het brede-school-gebeuren 

• Innovatieve houding

• Levensbeschouwelijke houding



Specifieke accenten OF2
Accenten verder bouwend op 

OF1

Stageperiode november

De student groeit in …

Stageperiode maart/mei

De student kan …

Diversiteit Oog hebben voor diversiteit, verschillen en 

gelijkenissen tussen mensen willen zien als 

meerwaarde.

Oog hebben voor diversiteit; verschillenen 

en gelijkenissen tussen mensen zien en 

benutten; en via interactie daarmee aan de 

slag gaan.

Klasmanagement Aantonen van beginnend klasmanagement, 

met oog voor zelfsturing en zelfstandigheid 

van kleuters.

Zelfstandig leiden van een klasgroep en 

actief inzetten op zelfsturing en 

zelfstandigheid van kleuters.

Verbreden en verdiepen van 

een aanbod

Realiseren van een goed basisaanbod vanuit 

observaties, beginsituatie en 

doelgerichtheid.

Inrichten van een krachtige 

speelleeromgeving vanuit observaties, 

beginsituatie en doelgerichtheid, en dit ook 

flexibel kunnen aanpakken.

Onderzoekende en reflectieve 

houding

Documenteren, uitbouwen van een thema, 

ontwikkelingsgericht en doelgericht werken.

Documenteren, uitbouwen van een thema, 

ontwikkelingsgericht en doelgericht werken.

Muzische, expressieve, 

speelse houding

Muzisch, expressief zijn en speels in 

interactie gaan met kinderen.

Dynamisch, speels, muzisch, en expressief 

zijn in functie van een krachtige 

speelleeromgeving.



Specifieke accenten OF2
Nieuwe, bijkomende 

accenten in OF2

Stageperiode november

De student durft …

Stageperiode maart/mei

De student toont engagement in en 

kan …

Zorgbreed observeren en 

handelen

Durft in overleg te gaan met mentor en 

zorgcoördinator.

Toont engagement om kleuters te 

observeren en kan zorgbreed aan de 

slag met de klas (UDL) en met 

individuele kleuters.

Brede school Durft contact te leggen met ouders en 

externen.

Toont engagement in het 

schoolgebeuren en kan de school en 

zijn omgeving betrekken bij het 

uitwerken en realiseren van zijn aanbod.

Innovatieve houding Durft innovatieve kansen zien. Toont engagement om innovatieve 

kansen te verkennen en kan innovatieve 

kansen benutten in de klas- en/of 

schoolwerking.

Levens-beschouwelijke 

houding

Durft zich bewust worden van eigen 

waarden en emoties, en hoe deze 

beleefd worden in de klas.

Toont engagement om en kan de 

waardenbeleving in de klas verbinden 

aan een levensbeschouwelijk 

perspectief.



Afspraken

• Verplichte opdrachten vanuit de opleiding (gespreid over VK-dagen en actieve 
stageperiode): zie praktijkkompas bijlage November.

• Student maakt video-opnames in de klas ifv eigen groei, deze worden gebruikt tijdens 
groeilabo-sessies. De student vraagt toestemming aan de ouders (formulier).

• Feedback-gesprekje met mentor en neergeschreven reflectie door student (op 
dagplanning) na iedere stagedag.

• Deelname aan toezichten van de mentor wanneer materiaal is klaargezet/opgeruimd. 

• Digitale praktijkmap wordt gedeeld met mentor, volgende documenten zijn steeds op 
papier aanwezig in de stageklas:
▪ Aanwezigheidskaart, VGM-dossier, praktijkkompas met bijlage, praktijkwijzer, weekplanning, dagplanningen.

▪ Op vraag van STC of mentor: kan meer afgeprint in de klas op papier aanwezig zijn.

• Digitaal praktijkverslag mentor na afloop van de actieve stageperiode per mail 
bezorgen aan STC + student.
▪ Dit digitaal formulier wordt voor de start van de actieve stage in november per mail aan de mentor bezorgd.



Begeleiding vanuit de opleiding
Tijdens actieve stage november

Vanuit het gegeven contextgekleurd begeleiden en beoordelen zijn de studenten in overleg gegaan 

tijdens het intakegesprek met STC. Daar besprak de student zijn noden op vlak van begeleiding, en koos 

in overleg en in samenspraak met de STC welke soort begeleiding voor hem/haar het meest aangewezen 

is. 

Tijdens de novemberstage bieden we 3 mogelijke manieren van begeleiding aan: 

• 1.De student laat via Teams de begeleidende lector een activiteit online ‘bijwonen’ in de stageklas, en  

laat via Teams ook de klasinrichting/verrijkingen zien. Nadien volgt een gesprek met de lector.

• 2. Er vindt een ‘live’ stagebezoek in de klas plaats. De bezoekende lector laat weten wanneer er een 

bezoek plaats zal vinden in de klas. Het bezoek wordt afgerond adhv een gesprek met de lector.

• 3. De student kiest 2 filmfragmenten uit tijdens de actieve stage waarop hij/zij graag feedback wenst. 

Eén activiteit waarbij inhoudelijk feedback wordt gegeven (BA/ZA/KA) en één filmfragment in functie 

van persoonlijke groei (kringmoment, klasroutines, muzische houding). De filmfragmenten worden van 

feedback voorzien door de begeleidende lector en nadien besproken.



Begeleiding vanuit de opleiding

• Uitzondering : er volgt wel een stagebezoek bij die studenten waar een grote zorg is bij mentoren of 
lectoren (die reeds op basis van contact na de verkenningsdagen is gebleken).

• Wanneer de stage problematisch verloopt in november: Graag STC ten laatste dinsdag/woensdag van 
de stageweek te verwittigen.



Ervaringsdag 16/12

• In het tweede opleidingsjaar krijgt de student een initiatie in zorg, 
SES en diversiteit in brede zin. Voorafgaand op de inhouden waarin 
hij/zij zich zal verdiepen in semester 4, voorzien we een 
ervaringsdag tijdens semester 3 waarop hij/zij zelf bepaalde 
indrukken kan opdoen, en initiatieven of acties kan uitproberen.

• De student gaat voor 16 december (tijdens VK-dagen of 
actieve stage) in gesprek met de zorgmentor(en), klasmentor(en) 
om te bekijken wat de rol van zorgcoördinator of zorgmentor inhoudt, 
en welke eventuele (beginnende) activiteiten / initiatieven / 
ervaringen zinvol zouden zijn voor de student tijdens deze 
ervaringsdag.



Ervaringsdag 16/12

DOEL VAN DEZE ERVARINGSDAG

• Deze ervaringsdag staat in het teken van observeren en 

participeren bij de zorgmentor(en) en/of enkele zorg- en 

differentiatie-initiatieven begeleiden samen met mentor of 

zorgmentor. Dit kan bijvoorbeeld zijn: de bouwhoek mee begeleiden 

waarbij enkele begrippen centraal staan.

• Het is vooral de bedoeling dat de student kan ‘proeven’ van de 

taken / ervaringen van de zorgmentor(en). De mentor neemt de 

student als het ware mee ‘op sleeptouw’ en de student krijgt zo een 

beter beeld van het takenpakket.



Tot slot…

• Welke vragen leven er nog?

• Onduidelijkheden?

• Reacties?

• Shoot! ☺



Uitwisseling

• Gespreksonderwerp ‘doelen’

• Welke verwachtingen leven er bij mentoren/scholen omtrent het 
formuleren van doelen? In hoeverre wordt verwacht dat de student 
van OF2 de doelen formuleert en in hoeverre volgens de 
verwachtingen van de school?

• Wat zijn jullie bevindingen omtrent het formuleren van de doelen 
door onze studenten?

• We nemen deze feedback graag mee ifv de opleiding.



• Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid en inbreng!


