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Introductie  

 

Met dit stagevademecum 2 BaLO  heb je als mentor alles in handen over de praktijk van jouw 

stagiair. Met jou, als samen-opleider, willen we allereerst onze visie delen die voor ons de basis 

vormt van hoe we studenten opleiden en begeleiden in de praktijk. Daarom bevat dit vademecum 

naast praktische informatie over het stageverloop ook de nodige kaders en achtergronden bij de 

praktijk in deze opleidingsfase. De documenten die zijn opgenomen in dit stagevademecum zijn 

hieronder telkens vet gedrukt.  

 

Als lerarenopleiding UCLL kiezen we ervoor om de leraar (in wording) holistisch in beeld te brengen. 

Veel meer dan een som van losse deeltjes, zien we de leraar lager onderwijs als een totaalbeeld. 

Die leraar is de sterke professional die onderzoekend is, die zich lerend en reflectief opstelt, die 

kinderen ziet en inspeelt op hun leerproces met de nodige knowhow omdat die sterk in de schoenen 

staat, die met beide voeten in de wereld staat en daarin ook model staat. Die voorstelling van de 

wereldleraar die we voor ogen hebben, vormt het fundament van de UCLL-leraar die we een Moving 

Mind durven noemen.  

 

In het beheersingsniveau van elk opleidingsjaar concretiseren we onze verwachtingen: van de 

starter in 1 BaLO die onder begeleiding stappen zet, over de 2 BaLO-student die een doelgericht 

aanbod uitwerkt op maat van de eigen klas, tot de afstuderende derdejaars die tot integratie komt 

en vanuit een sterke visie is gegroeid tot meesterschap. De organisatie en toename van praktijk 

doorheen de opleiding wordt ook gevisualiseerd in de praktijklijn, die werd opgenomen in dit 

vademecum. Daarin zie je in een oogopslag hoe de praktijkervaring van de student toeneemt. 

 

Van belang voor jou als mentor van een tweedejaarsstudent zijn in eerste instantie de verwachtingen 

over die student-leraar die over de helft zit van de opleiding. Welke eigen kleur moet zo’n student 

minimaal tonen, hoe kwaliteitsvol en gedifferentieerd het uitgewerkte aanbod op maat van jouw 

klas? Je kan deze aspecten terugvinden in het beheersingsniveau voor praktijk 2 BaLO. Het is 

daarnaast zinvol om het bredere plaatje te bekijken. Daarom kiezen we ervoor de 

beheersingsniveaus van alle opleidingsjaren toe te voegen aan dit vademecum. Dat helpt bij de 

begeleiding en evaluatie van de student die bij jou stage loopt.  

 

Verder in dit stagevademecum 2 BaLO vind je de praktische ruimte: met informatie over de 

begeleiding en evaluatie van praktijk, de concrete afspraken die gelden voor studenten en een 

handige praktijkkalender voor dit academiejaar.  
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Praktijklijn  

 

In de opleiding leraar lager onderwijs neemt het aandeel van praktijk geleidelijk aan toe. Van een 

beperkt aantal onderzoeksdagen en een stageweek in 1 BaLO groeit de praktijkervaring van de 

student aan tot een 10-tal stageweken in de loop van 3 BaLO. Voor studenten uit het eerste 

opleidingsjaar voorziet de opleiding een gepaste stageplek.  

Al van bij de start maakt een student in de eerste opleidingsfase kennis met de verschillende 

aspecten van het lerarenberoep: zo doet die student ervaring op in de verschillende 

leeftijdscategorieën en leert onder begeleiding lessen ontwerpen en geven in de lagere school. In 

het tweede semester wordt het eigen aandeel van de student groter en neemt ook de zelfsturing 

toe. In die periode zal hij ook de stageweek opnemen.  

In 2 BaLO zal de student stage lopen in een zelf gekozen school, in de tweede en in de derde graad. 

Zo oefent die zich in deze verschillende contexten steeds beter in het leraar zijn. In de aanloop naar 

de stageweken zijn telkens een aantal onderzoeksdagen ingepland. Een uitgelezen kans om de eigen 

klas echt goed te leren kennen.  

Een student in de laatste opleidingsfase brengt veel tijd door in de praktijk. Door verschillende 

contexten in het programma van deze student, slaagt de bijna-afgestudeerde er steeds beter in om 

op een geïntegreerde manier les te geven, rekening houdend met de individuele noden van kinderen. 

In deze fase doet de student ervaring op in het eerste leerjaar in het eerste semester, in het tweede 

semester is dat de 3de graad. Daarnaast heeft de student de kans om ook in andere omgevingen 

stage te lopen, zij het in een apart keuzevak.  
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Begeleiding en evaluatie 

 

Begeleiding vanuit de opleiding  
  
Gedurende het gehele jaar wordt een inhoudelijk aanbod gedaan vanuit de verschillende 

opleidingsonderdelen en is er praktijkbegeleiding binnen leergemeenschap. De opleiding verwacht dat de 

student vanuit dit aanbod en met de aangereikte kaders zelfsturend aan de slag gaat en het eigen handelen 

in de praktijk aanstuurt.  

Binnen het opleidingsonderdeel ‘Praktijk, reflectief en onderzoekend leren’ staat de praktijk van de student 

centraal. De klemtoon ligt enerzijds op het kunnen vertalen naar de praktijk van de inhouden die in de 

opleidingsonderdelen aan bod komen om zo krachtige leeromgevingen te creëren. Dit gebeurt o.a. door het 

samen stilstaan bij vakdidactische en inhoudelijke kaders. Daarnaast zal hier ook ruimte zijn voor het bekijken 

van praktijkvoorbeelden (zowel in de opleiding als op de werkvloer), het geven van micro-teachings, …  

Naast deze duidelijke klemtoon op de praktijk, zal anderzijds ook de klemtoon liggen op zelfreflectie en op 

aansturen van het eigen leren. Zo zullen werkvormen die het reflectievermogen van studenten ondersteunen 

gehanteerd worden.  

In de loop van de onderzoeksdagen in semester 1 en 2 zet de opleiding in op het individueel coachen van 

studenten in de praktijk. In de stageschool observeert de coach de student in de klas en gaat hierover met 

hem in gesprek (en eventueel met de mentor).  Studenten worden gestimuleerd in hun onderzoeksgerichtheid 

en in het zelf initiatief nemen in functie van de eigen ontwikkeling naar beheersingsniveau 2 BaLO.   

 Na de coachings in semester 1 en 2 volgt een stagebezoek tijdens de stage in de derde graad.   

  

 

Feedbackgesprek (na semester 1)   

Na het eerste semester vindt er in de opleiding een feedbackgesprek plaats tussen de studentencoach en de 

student. Voor dit feedbackgesprek baseert de studentencoach zich onder meer op de schriftelijke neerslag 

van de verschillende mentoren uit de praktijkschool, de eigen bevindingen en gegevens over het functioneren 

van de student in de opleiding en op de stageplaats en de zelfevaluatie van de student.  

   

 

Evaluatie  

Na de stageperiode in de derde graad volgt een (eventueel online) driehoeksgesprek op de stageschool tussen 

de student, de mentor(en) en de studentencoach. De studentencoach maakt ter voorbereiding van dit gesprek 

een beeldvorming van de student m.b.t. de visie op leraarschap, beheersingsniveau 2 BaLO. Deze 

beeldvorming is gebaseerd op het evaluatiedocument van de mentor, het evaluatiedocument van de 

bezoekende docent en de zelfevaluatie van de student.  

Tijdens dit driehoeksgesprek tracht de studentencoach, in gesprek met de mentor en student, een 

genuanceerd en helder beeld te krijgen van het functioneren van de student. Het resultaat van dit gesprek 

wordt door de studentencoach neergeschreven in een synthesedocument.  

In dit uiteindelijke synthesedocument wordt ook het beeld meegenomen dat de studentencoach doorheen 

het jaar (op basis van coachings, het tussentijds feedbackgesprek en het functioneren van de student in de 

leergemeenschap prakt) van deze student heeft gevormd.  

Dit synthesedocument wordt besproken in de praktijkevaluatie waar alle betrokken lectoren samen zitten. 
Er wordt er een uitspraak gedaan over de mate waarin de student de vereiste competenties opleidingsfase 2 
BaLO heeft aangetoond.   
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Praktijkafspraken  

 

Gedurende de praktijk verwachten we dat de student:  

1. tijdens de onderzoeksdagen een goed evenwicht zoekt tussen observeren en lesgeven in 

functie van zijn eigen leerproces. Tijdens de stageweek alle lessen overneemt, ook die van 

de bijzondere leermeesters. Dit steeds in overleg met mentor en studentencoach. 

2. de opdrachten van de opleiding uitvoert: WO-thema en een initiatieles Frans. 

3.  een beeld vormt van de klas en schoolwerking door gerichte observatie en dialoog met de 

mentor en het hele team en discreet omgaat met de leerlingengegevens. 

4. het reglement van de stageschool naleeft. 

5. tijdig en altijd de volledige dag aanwezig is en observeert en actief participeert, in 

overleg met de mentor. 

6. steeds duidelijk en tijdig communiceert met de mentor en het team. 

7. zichzelf regelmatig filmt i.f.v. zijn eigen groeiproces (enkel voor intern gebruik). 

8. op voorhand de lesvoorbereiding bezorgt aan de mentor en, indien nodig, de 

lesvoorbereiding aanpast en opnieuw doorstuurt. 

9. het praktijkgroeischrift steeds bij zich heeft, de mentor de kans geeft om aantekeningen 

hierin te maken en zelf na elke onderzoeksdag reflecteert. 

10. na de stage het evaluatiedocument laat invullen en hierover in gesprek gaat met de 

mentor. 

11. als hij afwezig is, hiervan zowel de mentor als de studentencoach op de hoogte brengt. In 

samenspraak met de mentor en de studentencoach wordt gekeken naar een oplossing.  

  

We verwachten van de klasmentor dat hij:  

1. ruimte geeft aan de student om te observeren, te participeren en nieuwe dingen uit te 

proberen. 

2. tijdig de lesonderwerpen aanlevert (voor onderzoeksdagen liefst 1 week op voorhand, voor 

de stageperiode van semester 1 liefst voor de herfstvakantie en voor de stageperiode van 

semester 2 liefst voor de paasvakantie) en in gesprek gaat met de student zodat deze zich 

voldoende geïnformeerd kan voorbereiden op de te geven lessen en/of activiteiten. 

3. gerichte feedback geeft op het functioneren van de student, in gesprek en/of door 

aantekeningen te maken in het praktijkgroeischrift. 

4.  na de stageweek het evaluatiedocument invult, dit met de student overloopt en aan de 

student meegeeft.  

 

Alle informatie en documenten zijn te raadplegen op de praktijkwebsite Praktijk Lager onderwijs 

Diepenbeek | UCLL 
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https://www.ucll.be/nl/samenwerken/stages-scholen/praktijk-lager-onderwijs-diepenbeek
https://www.ucll.be/nl/samenwerken/stages-scholen/praktijk-lager-onderwijs-diepenbeek


 

praktijkkalender 2022-2023  
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Contact  

Opleidingsverantwoordelijke:  
Kathleen Vanderstraeten - kathleen.vanderstraeten@ucll.be - T 0478 970 968 
 

Praktijkcoördinator: 
Wendy Boes - wendy.boes@ucll.be - T 0476 51 22 61 

Praktijkcel (administratie):  
Petra L’Hoëst – petra.lhoest@ucll.be T 011 180 511 
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