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Klasgroep A

Kernbegeleiders 

Liese Allard  
Jolien Bylois 
Karlien Hermans 

Nele Hermans  

• OPO 'samen kinderen zien' 
& OPO 'een krachtige 
leeromgeving ontwerpen' 
voor 1 BAKO  

• Stagebezoeken 

Annelies Dingenen 

• Praktijklector op dinsdag 
• Stagebezoeken

Nadja Vandenbroeck 

• Stagebezoeken  

Els Van Waes  

• Levensbeschouwing 
• Stagebezoeken



De opleidingsonderdelen

OPO6: leer-kracht zijn 

OPO1 

Samen kinderen 
zien 

OPO2 

Samen 
verwonderd zijn 

OPO3 

Een krachtige 
leeromgeving 

ontwerpen 

OPO4 

 Spelen met 
kinderen 

OPO 5 

 Ik, jij wij

Basisinhouden voor 
1BAKO

Basisinhouden voor 
1BAKO



In ’t kort
Je werkt de komende twee weken aan een eigen prentenboek met jezelf in de hoofdrol. Met dit prentenboek 
zullen de kleuters kennismaken met jou, zo kan je je op een speelse manier voorstellen. Jij bent zowel de 
auteur als de illustrator van je prentenboek. 

 Tijdens de stageweek van 3 oktober zal je dit boekje verschillende keren vertellen aan kleine groepjes 
kleuters en samen met hun een betekenisvolle activiteit hierrond beleven. Doorheen deze weken neemt de 
redactie (de begeleiders) en een aantal trouwe supporters (medestudenten) jullie stap voor stap mee in het 
realiseren van jouw eigen prentenboek.  

Doorheen deze weken ga je heel wat input krijgen, indrukken opdoen, inspirerende ideeën verzamelen, 
inzichten willen vasthouden. Daarom kan je alles wat je nodig hebt om je prentenboek vorm te geven 
bijhouden in een eigen verwonderboek. 

FOCUS 

Met een eigen prentenboek de start maken in je stageklas. 

samen een warme start maken - tijd nemen om elkaar en de werking te leren kennen - met 
plezier en enthousiasme (samen) werken aan opdrachten

Startproject:  
eigen prentenboek maken 

1-2-3 BAKO

Beeld 

Voorlezen en vertellen  



OPO 1: 
Samen kinderen zien 

1 BAKO

In ’t kort
Elke maand mag je naar je klas gaan, naar jouw kleuters... Maar wie zijn jouw kleuters? Wat hebben jouw 
kleuters nodig? Je klas en je kleuters leren kennen is telkens opnieuw een uitdagend proces. Kinderen in 
beeld brengen is één van de belangrijkste taken van jou als leerkracht. In dit opleidingsonderdeel krijg je 
handvatten aangereikt om je kleuters en je klas in beeld te brengen. Wat zijn de sterktes van jouw kleuters 
en van je klas? Wat zijn de noden? Waar wil je zeker extra op inzetten? Doorheen het jaar gaan we hier 
telkens gerichter mee aan de slag!  

In semester 1 focussen we vooral op het in beeld brengen en het interpreteren van gedrag van individuele 
kleuters. In semester 2 kijken we meer op klasniveau. 

FOCUS 

Observeren van kleuters en interpreteren van hun gedrag.  

observeren, welbevinden, betrokkenheid, ontwikkeling, perspectief nemen
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Ontwikkelingspsychologie; 
 doorheen het jaar komen meeste ontwikkelvelden aan bod

Het gaat over onze overleving, zoals de behoefte aan rust, slaap, 
voedsel, drinken, aanraking, beschutting en warmte. 
Wanneer deze behoefte wordt vervuld, leidt dit tot een gevoel van rust, 
stabiliteit en plezier. Een gebrek aan vervulling van deze behoefte kan 
leiden tot angst, onrust en wanhoop.

Lichamelijke behoeften

Ieder kind heeft behoefte zich geborgen en opgenomen te voelen 
in een gezin. Liefde is voor een kind noodzaak om te kunnen 
overleven en zich te kunnen ontwikkelen tot een mens met 
eigenwaarde en zelfvertrouwen.  

Zaken die hier mee te maken hebben zijn; verbinding, affectie, 
begrepen worden, betrokkenheid, empathie, delen, erbij horen, 
gezelligheid, intimiteit, gehoord worden, gezien worden, 
ondersteuning, vertrouwen en vriendschap. Wanneer deze 
behoefte is vervuld ontstaat er een voldaan gevoel. Je hebt het 
gevoel dat je de moeite waard bent, dat je mag zijn wie je bent en 
dat je iemand bent om van te houden. Wanneer deze behoefte 
niet is vervuld, voel je je eenzaam en heb je wellicht het gevoel 
dat je niet de moeite waard bent.

Behoefte aan affectie

Iedereen heeft nood aan een min of meer voorspelbare omgeving.  
Een kind wil weten waar het aan toe is, wat de huisregels zijn, wat er kan en niet kan,…  

Zaken die bijdragen aan het gevoel van veiligheid zijn stabiliteit, voorspelbaarheid, 
duidelijkheid, harmonie, orde en overzicht. Wanneer deze behoefte wordt vervuld leidt 
dit tot een gevoel van vrede, rust, geluk en plezier. Wanneer deze behoefte niet wordt 
vervuld leidt dit tot onrust en gevoel van onveiligheid.

Behoefte aan veiligheid, duidelijkheid en continuïteit

Een kind wil het gevoel hebben dat hij belangrijk is waardevol is.  
Dat kan zijn om wie je bent en om wat je kunt.  

Zaken die bijdragen aan deze behoefte zijn: keuzevrijheid, je eigen 
ding doen, onafhankelijkheid, ruimte, vrijheid, zelfstandigheid, 
bijdrage kunnen leveren, erkenning krijgen,…  
Wanneer deze behoefte wordt vervuld leidt dit tot een gevoel van 
trots, geluk, plezier en eigenwaarde.  
Wanneer je hier onzeker in bent, kan deze behoefte leiden tot 
perfectionisme en angst voor kritiek.

Behoefte aan erkenning en bevestiging

Het gaat erom dat je jezelf kan ontwikkelen tot een bijzonder individu, 
die zich onderscheidt van anderen. Een kind wil het gevoel hebben 
zelf écht iets te kunnen, ervaren hoe het de grenzen van zijn 
mogelijkheden weet te verleggen, succes ervaren, steeds weer nieuwe 
vaardigheden en inzichten kan verwerven… 

Wanneer deze behoefte wordt vervuld leidt dit tot een gevoel van 
trots, geluk, plezier en eigenwaarde. Wanneer deze behoefte niet 
wordt vervuld kan dit leiden tot onrust, frustratie en wanhoop.

Behoefte aan zichzelf als kundig ervaren

Een kind wilt zich een goed ‘mensje’ voelen, zich met anderen en de 
wereld verbonden voelen.

Behoefte aan zingeving en morele waarde

Ieder mens heeft basisbehoeften. Het doel van de opvoeding is dat er uiteindelijk aan deze basisbehoeften wordt voldaan, zodat iemand opgroeit als een evenwichtig volwassen persoon. Wanneer 
een behoefte niet vervuld wordt ontstaan er emoties als boosheid, angst, onrust, machteloosheid, wanhoop, frustratie, en verdriet. Wanneer je behoefte is vervuld voel je plezier, geluk, rust, 

voldoening, hoop, trots, verbinding, opluchting, dankbaarheid, ontspanning, vervulling, vitaliteit, enthousiasme en veiligheid. 

Zes universele behoeften, die jouw kompas zijn voor geluk en de drijfveren zijn van jouw motivatie 
om in beweging te komen, om te presteren en uitdagingen aan te gaan.

BASISBEHOEFTEN



OPO 1: 
Samen kinderen zien 

2-3 BAKO

In ’t kort
Elk kind ontwikkelt op zijn/haar eigen tempo. Naast de aanleg spelen ook de kansen en aanmoediging die 
kinderen krijgen hierin een rol. Een liefdevol nest, thuis en op school, bevordert de ontwikkeling en groei van 
het kind. 

Je zal je verdiepen in de ontwikkelingspsychologie, de wetenschap die de verschillende fases die kinderen 
doormaken in hun ontwikkeling bestudeert. Zo kan jij als leerkracht groeien in het gedrag van kinderen 
beschrijven, begrijpen en verklaren.  

Kennis en inzicht in de ontwikkelingspsychologie van peuters en kleuters is nodig om ontwikkeling te 
kunnen stimuleren.

FOCUS 

Je verdiept je in de ontwikkelingspsychologie om zo het gedrag van peuters en kleuters beter te kunnen 

beschrijven, begrijpen en verklaren.

Inzicht in ontwikkelingspsychologie - perspectief van kinderen innemen - observeren - professionele dialoog met anderen 
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Verder verdiepen in alle ontwikkelvelden en klas in beeld brengen. 
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 FOCUS 

 Eigen klas in beeld brengen a.d.h.v. ZILL en welbevinden en betrokkenheid (+ zorgkleuter 3BAKO) 

In ’t kort

Welbevinden en betrokkenheid - klas in beeld - zill - onder de ijsberg - ervaringsreconstructie 

Is de leeromgeving voor alle kinderen krachtig genoeg? Worden alle kinderen in mijn klas voldoende 
uitgedaagd in hun competenties/ ontwikkelvelden? Krijgen alle kinderen in mijn klas voldoende warmte, 
zorg en stimulans? 
 

Als leraar breng je je klas in beeld op het vlak van welbevinden, betrokkenheid, competenties/ 
ontwikkelvelden en specifieke zorgvragen. 



OPO 2: 
Samen Verwonderd zijn 

1-2-3 BAKO

In ’t kort
Zowel de jongste als de oudere kleuters krijgen gedurende 3 dagen kansen om verwonderd te zijn en  
ervaringen op te doen binnen de wereld van muziek, beeld, drama en dans. We bedenken een verhaal (rode 
draad) waarin verwondering centraal zal staan. Binnen dit verhaal werken we samen een gevarieerd 
aanbod van activiteiten uit waarin kleuters de muzische kunstvormen kunnen beleven en ontdekken. We 
laten het muzische de hele dag doorsijpelen (van onthaal tot afscheid) om zo een fijne sfeer vol 
verwondering te creëren én structuur te brengen doorheen de dag. 

Je zal in kleine groep een muzische activiteit bedenken.  
Je zal in kleine groep muzische activiteiten met kleuters begeleiden. 
Je zal deel uitmaken van een werkgroep.  
Je zal ‘buddy’ zijn van enkele kleuters.  
Je zal mee instaan voor de ochtend/avondopvang.

FOCUS 

Een kamp vol verwondering!  70 kleuters worden op een speelse manier ondergedompeld in de wereld van 

muziek, beeld, drama en dans.

Verwondering - muzisch aan de slag - samen - initiatief nemen - out-of-the-box denken
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Dans 
Drama 
Muziek 
Beeld 



OPO 3: 
Krachtige leeromgeving ontwerpen

1 BAKO

In ’t kort
Als we je de vraag stellen om te omschrijven wat ‘kleuteronderwijs’ is, wat zou jij dan zeggen?  
Denk jij dan ook aan de volgende onmisbare kenmerken? Een kleuterklas bestaat uit speelhoeken, want 
kleuters leren al spelend, er zijn klassikale momenten waarop er liedjes worden aangeleerd of een verhaal 
verteld, er wordt met thema’s gewerkt of net veel inspraak gegeven aan kinderen, er wordt geknutseld, 
geëxperimenteerd, …  
  
De nadruk wordt al heel snel gelegd op het belang van de rijke leeromgeving die we kleuters aanbieden 
en waarin ze al spelend, ontdekkend greep krijgen op de wereld rondom hen. Een rijk aanbod aan 
materialen en activiteiten is de motor van ontwikkeling. De omgeving doet het!  We kunnen het zelfs 
nog straffer zeggen: als het snor zit met dat rijke aanbod van materialen en activiteiten, dan ben je al voor 
de helft klaar. (Menu, 2021)  

 Wij dromen van kleuterleraren die een krachtige leeromgeving kunnen creëren door met kennis van 
zaken steeds weer op onderzoek uit te gaan in functie van de ontwikkeling van kinderen. We dromen 
van kleuterleraren die in de concrete situatie van hun klas steeds weer opnieuw goed onderwijs 
kunnen realiseren.    

Concreet betekent dit dat we samen op zoek gaan naar wat een krachtige leeromgeving betekent voor 
jouw klas. Stapsgewijs leer je de verschillende onderdelen van het didactisch model kennen, zodat je 
gaandeweg een gerichter en krachtiger aanbod kan voorbereiden. 

FOCUS 

Een rijke/krachtige leeromgeving ontwerpen,  opbouwen en begeleiden van een activiteit.

didactisch kader, doelgerichtheid, ervaringsgericht werken

INITIATIEF

ACTIVITEIT

WERKELIJKHEIDS
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Een positief klasklimaat
We kunnen een positief klasklimaat beschouwen als een collectief hoog 

welbevinden dat berust op warme, opbouwende en respectvolle interacties 

en relaties. In het ontwerpen van je aanbod denk je na over hoe je een 

positief klimaat kan scheppen. Het gaat dan om de relaties tussen kinderen, 

tussen kinderen en leerkracht en de relaties met de klas als groep 

Werkelijkheidsnabij
Werkelijkheidsnabij gaat over kinderen nieuwsgierig maken en verwonderd 

laten zijn. Het stimuleert het geremd durven verkennen en prikkelt de 

spontane interesse. In het ontwerpen van je aanbod bedenk je hoe je de 

kinderen met de werkelijkheid kan confronteren, hoe je met je aanbod kan 

aansluiten bij hun leef- en belevingswereld. 

Activiteit
De tegenpool van betrokkenheid is verveling, passiviteit en inactiviteit. 

Beweging is wat we zoeken! Help drukke kinderen hun opgehoopte energie 

op een positieve manier te ontladen. Zorg dat kinderen bezig zijn en betrek 

hen bij jouw handelen. Natuurlijk kan de activiteit ook vanbinnen zitten. Zet 

kinderen aan het denken, lok mentale activiteit uit. 

Voortbouwen op mogelijkheden 
Je ontwerpt een aanbod dat aansluit bij wat kinderen in hun mars hebben. Je 

houdt rekening met de diversiteit zodat je aanbod uitdagend is voor alle 

kinderen in jouw klas. Daardoor mogen zowel hun proces als hun begin- en 

eindpunt verschillen. Kinderen dagen de school uit om te differentiëren, om 

het aanbod aan te pasen aan hun behoeften en mogelijkheden en niet 

omgekeerd. 

Initiatief  
Voor betrokkenheid is een grote mate van participatie en inspraak 

noodzakelijk. Het vereist dat kinderen keuzes kunnen maken, eigen inbreng 

kunnen hebben en zelf problemen kunnen oplossen. Door ruimte te creëren 

voor een persoonlijke inbreng, komen reële en individuele interesses aan het 

licht. 

Betrokkenheidsverhogende 
factoren  

Bron: Centrum voor ervaringsgericht onderwijs

Betrokkenheidsverhogende 
Factoren
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Kennismaking met het ZiLL (ermee leren 
werken, visie van het ZiLL leren 
kennen...).  
 
Verschillende ontwikkelvelden/-thema's 
komen aan bod.



OPO 3: 
Krachtige leeromgeving ontwerpen

2-3 BAKO

In ’t kort
Je gaat op zoek naar je eigen talent en ontdekt ook dat van anderen. Je ontwerpt in duo vanuit je eigen talent of interesse een workshop die gegeven zal worden aan 
een 15-tal medestudenten (1-2-3 BAKO). Elke workshop wordt twee keer aangeboden, je zal deze workshop dus twee keer geven. Vanuit het volledig aanbod aan 
workshops maak je de vertaling naar je eigen stageklas. 

We hopen op vele boeiende woensdagen!  

FOCUS: 

Talenten inzetten om elkaar te inspireren en te laten groeien in leer-kracht zijn. 

Leren van en met elkaar - talenten inzetten  - samenwerken in duo - samen kennis ontwikkelen en delen - krachtige leeromgeving - nieuwe paden bewandelen
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FOCUS: 

Met een levensbeschouwelijk verhaal aan de slag in je stageklas.

In ’t kort
In de komende weken duiken we in de levensbeschouwelijke wereld van kleuters. Aan de hand van jullie eigen prentenboeken en het Bijbelse 
scheppingsverhaal onderzoeken we wat dat nu eigenlijk is: ‘levensbeschouwing’. Hoe speelt dit een rol in ons eigen leven? Hoe zit dat dan bij kleuters? En 
waarom zijn verhalen zo belangrijk bij ‘levensbeschouwelijk groeien’. Jullie mogen onderweg genieten van verschillende voorleesvormen voor kleuters (en 
studenten 😉 ), we zoeken samen naar wat we zinvol én leuk zouden vinden om met kleuters rond te werken en wat kan helpen om dat dan ook waar te 
maken in de klas. Na al dat denkwerk zijn jullie er klaar voor om zelf aan de slag te gaan.  

In groepjes van 5 kiezen jullie een Bijbelverhaal of – als jullie niet in een katholieke school stage doen – een prentenboek dat jullie mooi vinden. Op basis van 
dat verhaal ontwerpen jullie een levensbeschouwelijk aanbod voor jullie kleuters tijdens de stageweek van november. Natuurlijk staan jullie docenten klaar 
om te ondersteunen waar nodig! 

 Na die stageweek blikken we samen terug: hoe was dat? Wat lukte? Wat lukte helemaal niet? Wat verraste je?

met elkaar en met je kleuters stilstaan bij het leven – genieten van verhalen - een krachtige leeromgeving ontwerpen 

Z
IL

L

Deel 2
Deel 1: verschillende 
ontwikkelvelden  

Enkele voorbeelden:  

- Liedje aanleren  
- Loose parts  
- Kinderyoga 
- Bewegingsles a.d.h.v. 

prentenboek 
- Werken met klei 
- Koken met kleuters 
- Muzisch werken met 

focus op muziek 

Focus in stage november, hierna start deel 3: Vitamines voor groei 



OPO 4: 
Spelen met kinderen 

1-2-3 BAKO

In ’t kort
Je zal je verdiepen in het onderzoekend en ontwerpend leren/spelen. Tijdens sessies en het bestuderen 
van bronnen doe je inzichten en inspiratie op om in de praktijk mee aan de slag te gaan. Je zal elke 
stageweek een onderzoekend/ontwerpend aanbod voor jouw kleuters voorzien, oog hebben voor 
‘gouden momenten’ (wat kinderen verwondert, nieuwsgierig maakt) en je eigen onderzoekende, 
nieuwsgierige houding en begeleidingsstijl als leerkracht verder ontwikkelen. Je zal ook in kleine groep 
een onderzoekend/ontwerpend aanbod uitwerken en begeleiden voor het krokus kleuterkamp. Al je 
ervaringen, inzichten en inspiratie hou je bij in je verwonderboek. 

Je zal in kleine groep een onderzoekend/ ontwerpend aanbod bedenken. 
Je zal in kleine groep een onderzoekend/ ontwerpend aanbod begeleiden. 

FOCUS 

Een kamp vol verwondering!  70 kleuters worden op een speelse manier ondergedompeld in de wereld van 

wetenschap en techniek .

Verwondering - STEM - Wetenschap & techniek - onderzoekend en ontwerpend leren 
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Focus op onderzoekend en ontwerpend leren 
(wetenschap en techniek) 



OPO 5: 
Ik,jij,wij 

1-2-3 BAKO

In ’t kort
Wie we zelf zijn als mens is van grote invloed op de kinderen die we begeleiden. In dit 
opleidingsonderdeel helpen we je op weg om jezelf beter te leren kennen en veerkrachtig te reageren.  

Je treedt op een warme wijze in relatie met jezelf en anderen. Je neemt verantwoordelijkheid op voor 
jezelf en voor anderen. Je neemt initiatief en ontwikkelt een onderzoekende en creatieve houding. 

FOCUS 

Als kleuterleraar beweeg je met je hele zijn: verbondenheid met jezelf en met anderen.  
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Op eigen niveau 

M
O
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Kleuterleraars bewegen met hun hele zijn 



Hoe voorbereiden op praktijkweek? 

  

Naam:  
Opleidingsjaar:   
Leeftijd kleuters:   

Focus vanuit de opleidingsonderdelen*:  
 
 
 
OPO1:  
 
 
 
 
 
OPO2: 
 
 
 
 
 
 
OPO3: 
 
 
 
 
 
 
OPO4: 
 
 
 
 
 
 
OPO5: 
 
 
 
 
 
 
OPO6:  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
*Als je trajectstudent bent vul je hier enkel verplicht de OPO’s in die je 
opneemt. Je kan voor de OPO’s die je niet opneemt altijd teruggrijpen naar 
vorige jaren of naar sessies die je vrijwillig gevolgd hebt.  

Mijn persoonlijk stageplan op basis van de MOVE-aspecten:  
 
 
Leraars bewegen voor kinderen en jongeren:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leraars bewegen met hun hele zijn:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leraars bewegen met kennis van zaken:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leraars bewegen samen:  
 
 

Comfort – leer – paniekzone: 
 
Comfortzone:  
 
 
 
 
 
 
 
Leerzone:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Paniekzone:  
 

Dit wil ik graag met mijn mentor bespreken:  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activiteiten met link aan deze hoek 

Thema/ project/ interessespoor:  
Naam:  
Opleidingsjaar:   
Leeftijd kleuters:   

Ontwikkelvelden en -thema’s  die c entraal s taan deze 
week:  

 
 
  

Rode draad & opstart thema:  
(Als je deze week niet werkt met een thema moet je dit niet invullen)  

HOEK:  
 
Materiaal:  
 
 
 
Handelingen/ scenario’s:  

Activiteiten met link aan deze hoek  
 
  

HOEK: 
 
Materiaal:  
 
 
 
Handelingen/ scenario’s:  

Activiteiten met link aan deze hoek 

HOEK:   
 
Materiaal:  
 
 
 
Handelingen/ scenario’s:  

Legende:              impressie-activiteit               geleide activiteit              zelfstandige activiteit       

Activiteiten met link aan deze hoek HOEK:   
 
Materiaal:  
 
 
 
Handelingen/ scenario’s:  

 
  

A nder aanbod deze week: 
A anbod zonder link aan een hoek: 

(T ip: maak je impress ie-proces -express ie-lijn hier duidelijk)  

Legende:             impressie-activiteit                geleide activiteit              zelfstandige activiteit       

Mijn inbreng  in het onthaal:   E nkele tus s endoortjes :    

 
 
 
 
 

Uur Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

8:30u-9.00u 
     

9.00u- 10.10u 
     

9.45u-10.10u Fruit/koekmoment + toiletmoment 

Speeltijd 

10.30u-11u 

     

11u-12u 

     

Middagpauze 

13u-14u 

     

14u-14.30u 

     

14.30-14.50u Fruit/koekmoment + toiletmoment 

Speeltijd 

15u-15.30u 

     

 

In deze weekplanning is er steeds ruimte om in te spelen op kleuters (interesses, noden, gouden momentjes…). Je stuurt je aanpak en aanbod bij op basis van wat je bij de kleuters ziet en waar je zelf verder 
in dient te oefenen. Deze weekplanning kan je dus verder aanvullen, aanpassen doorheen de week.  

Opbouw van de week:  

Voorbereiden aan de hand van stageflap Brainstorm ZILL 

BRAINSTORMEN MET 

 

ONTWIKKELING VAN INITIATIEF  
EN VERANTWOORDELIJKHEID 

 
 

 

 SOCIO-EMOTIONELE 
ONTWIKKELING  

ROOMS-KATHOLIEKE 
GODSDIENST 

 

 

ONTWIKKELING VAN  
EEN INNERLIJK KOMPAS 

 

 

 

MOTORISCHE EN ZINTUIGLIJKE 
ONTWIKKELING  

ONTWIKKELING VAN ORIËNTATIE  
OP DE WERELD 

 

 ONTWIKKELING VAN WISKUNDIG 
DENKEN 

 
 TAALONTWIKKELING 

 

 MUZISCHE ONTWIKKELING 
 

 

MEDIAKUNDIGE ONTWIKKELING 

Dit document kan je helpen bij het brainstormen a.d.h.v. de verschillende ontwikkelvelden van ZILL. Je kan zelf kiezen hoe je hiermee wil werken.  
Je kan zowel inhoudelijk brainstormen over je onderwerp als inspiratie voor de klas opschrijven.  
Je kiest zelf of je twee documenten neemt, met twee kleuren werkt, of zelf een structuur voorziet. 

Veel succes!  

Bronnen op Toledo  
(van voorgaande sessies)

 





VOORBEREIDING (THUIS/ OP DE CAMPUS) 

JE BRENGT IETS BINNEN IN DE KLAS, JE DOET EEN AANKONDIGING, JE STELT EEN ACTIVITEIT VOOR…  

Je brengt iets binnen in de klas (een liedje, een activiteit, een nieuw materiaal, een vraag, een onderzoek, een spelletje,…). Mogelijks heb 
je de voorbije dagen ergens interesse rond gezien en wil je dit nu binnenbrengen in de klas!  

Het is belangrijk om aandacht te hebben voor de manier waarop je iets binnenbrengt.  
Je moet de nieuwsgierigheid en het enthousiasme van kleuters opwekken.  
Denk bijvoorbeeld aan een muzische inkleding. Hoe maak jij het interessant voor de kleuters? Hoe bereik je verwondering?  

Je kan jezelf enkele vragen stellen voor je een activiteit gaat uitwerken!  

Hoe past deze activiteit in mijn hele aanbod?  
Denk aan impressie, proces, expressie  
Denk aan de samenhang met de hoeken 
Past deze activiteit in mijn rode draad, mijn verhaal?  

Wat is het doel van deze activiteit?  

Welke ZILL- doelen kan ik hieraan koppelen?  
OF OP VOORHAND: aan welke ZILL-doelen wil ik werken?  

Hoe ga ik deze activiteit voorbereiden?  
Je kan het verloop hiernaast gebruiken om na te denken over een concrete voorbereiding.  
Denk niet alleen na over je aanbod, maar ook over je begeleiding en organisatie.  

OPBOUW VAN EEN ACTIVITEIT 

IN DE KLAS, MET (EEN GROEPJE) KLEUTERS 

VOORBEREIDING  (IN DE KLAS) 
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REFLECTIE (IN DE KLAS/ THUIS)

DE KLEUTERS MOGEN WAT AANROMMELEN, KRIJGEN TIJD VOOR SPONTANE ONTDEKKINGEN, MOGEN REACTIES GEVEN, VRAGEN STELLEN, …  

- De kleuters maken kennis met het materiaal 
- De kleuters stellen vragen  
- De kleuters gaan spontaan ontdekken  
- De kleuters verwoorden wat ze zien, voelen, denken  
- De kleuters krijgen de kans om te reageren 

Hier komen we tegemoet aan de exploratiedrang van de kleuters.  
Als je deze fase niet gaat inbouwen gaan kinderen vaak ‘niet doen wat je vraagt’ omdat ze nog bezig zijn met ontdekken.  

- Je maakt duidelijk wat de verwachtingen zijn  
- Je geeft een instructie 
- Je geeft eventueel criteria/eisen mee 
- Je maakt afspraken ivm organisatie, veiligheid, inhoud,… (dit doe je SAMEN met je kleuters, zo ervaren zij de 

afspraken ook als zinvol). 

DE KLEUTERS GAAN AAN DE SLAG (ZELFSTANDIG OF MET BEGELEIDING)  

- De kleuters kunnen van start gaan!  
- Bekijk je voorbereiding voor eventuele vragen die je kan stellen, gradaties, begeleiding..  
- Je kan ingrijpen als je ziet dat het spel stilvalt 
- Denk ook aan de gemaakte afspraken, hier kan je terug naar verwijzen  
- In deze fase is je lesvoorbereiding extra belangrijk, hier staat hoe je deze activiteit concreet gaat aanpakken.  
- Hou opnieuw je doelen goed voor ogen, dit heeft effect op jouw begeleiding 
- Mogelijks doen kleuters andere dingen dan die jij voor ogen had. Probeer hier ook flexibel mee om te gaan en kansen in te zien.  

AFSLUITING  

Bedenk hoe je de activiteit wil afronden. Hierbij kan je ook terugdenken aan je inleiding. Als je in je inleiding gebruik hebt gemaakt van 
een handpop kan je deze bijvoorbeeld nu laten terugkeren. Als je gestart bent vanuit een probleem, kan je nu kijken of de oplossing 
werkt… Mogelijks kan je deze activiteit ook verder zelfstandig aanbieden.  

TERUGBLIK, PRESENTEREN AAN ANDEREN, TOONMOMENT 

Het is fijn om een moment of manier te voorzien waarbij kleuters hun ervaringen kunnen delen. Dit kan een klein toonmoment zijn, een 
kort vraagje in de kring, een tafel waar kleuters hun werk op kunnen zetten, een filmpje of foto maken, aan een andere klas tonen… 

De 

leerkracht neemt 

het even in 

handen! 

Laat ruimte 

voor de kleuters 

om te 

ontdekken!

JE GAAT SAMEN MET DE KLEUTERS AFSPRAKEN MAKEN, HEN DUIDELIJKHEID BIEDEN, DE VERWACHTINGEN HELDER MAKEN  

Zorg dat iedereen goed weet wat hij/ zij kan en mag doen.  
Niets is zo vervelend dan wanneer je niet goed weet wat er van je verwacht wordt. Kleuters willen zich graag competent voelen. 

Het is interessant om zelf terug te blikken op je activiteit.  

Je kan terugblikken en kijken naar verschillende zaken (welbevinden, 
betrokkenheid, je vooropgestelde ZILL-doelen, je eigen begeleiding).  

Het samenvattend document voor OPO1-OPO3 kan je hierbij ook helpen.  

W
an

ne
er

 je
 w

er
kt

 m
et

 k
os

tb
aa

r m
at

er
ia

al
 is

 h
et

 o
ok

 
m

og
el

ijk
 o

m
 d

ez
e 

fa
se

s 
va

n 
vo

lg
or

de
 te

 w
is

se
le

n.
 

Denk ook aan de 

behoeften van 

kleuters!  

(ABC-model)

Neem je voorbereiding er opnieuw bij.  

- Zorg dat alles klaarstaat of je je materialen binnen handbereik hebt.  
- Neem terug opnieuw je doel terug voor ogen. Op deze manier kan je doelgericht 

begeleiden.  
- Denk na over eventuele samenstelling van groepjes (indien nodig) 
- Waar ga je zelf zitten, hoe houd je het beste overzicht over de klas?  
- Check nog even of je zeker genoeg tijd hebt, anders kan je de activiteit 

misschien verplaatsen. Bij een gehaaste activiteit leren de kleuters weinig.  

ALGEMENE TIPS

Kleuters willen graag DOEN! 
Kleuters houden niet van lange wachttijden. 
Je kan ook terugblikken samen met je kleuters! Wat vonden ze leuk, spannend, 
moeilijk?  
Fouten maken mag! Zowel voor jezelf als de kleuters. Durf ook activiteiten te 
herhalen! 

begeleide

Keuze van een thema/ spoor binnen een 
thema 

Brainstormen   

Inhoudelijk expert worden

Focus kiezen vanuit brainstorm en inhoudelijke expertise 

Beginsituatie van de klas 

Brainstorm binnen de focus  

Droombeeld 

Hoeken bedenken 

Weekplanning 
Voorbereidingen// hoekenfiches // themaflap // dagplanning 

Aanbod met linken naar de hoeken  

Wat is de eigenheid van mijn (leeftijd) kleuters?  

Losse brainstorm - Vanuit ZILL -Brillen van WO  

Vanuit interesses van je kleuters 
Vanuit de leefwereld van de kleuter 
Vanuit jouw interesses 

Vragen stellen (vanuit jezelf en 
kleuters) en op zoek naar bronnen 

Waar zitten de interesses van de kleuters?  
Waar zitten de noden en behoeften van de kleuters?  
Waar zit jouw goesting? 

Wat weten / vertellen de kleuters al?  
Wat spelen ze al over dit thema? 

Wat denk je dat hun vooral zal aanspreken?

Wat hebben de kleuters nodig om in de hoeken te spelen?  
Welke impressies ga je doen? 

Hoe maak je een samenhangend geheel?   

Vertrek vanuit bronnen 
Kijk naar je eigen observaties 

EEN THEMA/ PROJECT UITWERKEN

Denk ook terug 
aan stap 1! 

Vertrek vanuit je vorige brainstorm! 

Wat zie je de kleuters doen op het einde van het thema? 
Wat hebben ze beleefd, gevoeld en geleerd op het einde van het thema?  

Maak dit concreet! 
Welke ontwikkelvelden zet je samen in de focus? 

(Combinatie van binnen- en buitencirkel) 

Wat zijn je themadoelen? 
(Denk aan hoofd, hart, handen)

…



Stageweken

• 3-7 okt * 14-18 nov * 12-16 dec * 23-27 jan * 13-24 maart 
• eindstage van 2 weken: 11 mei - 26 mei 

 

1 & 2 BAKO

• 3-7 okt * 14-18 nov * 12-16 dec * 13-24 maart 
• eindstage van 5 weken: 24 april - 26 mei 

• alternatieve stage of stage in eigen stageklas: 23- 27 januari  

 

3 BAKO

! Nieuw: lesvrije week (6-10 feb) en geen krokusvakantie 
! Nieuw: inspiratieweek (13-17 feb) 



Praktijkbezoeken 

1 BAKO: 3 bezoeken (1 nov/dec, 1 maart, 1 eindstage) 

2 BAKO: 3 bezoeken (1 nov/dec, 1 maart, 1 eindstage) 

3 BAKO: 2 bezoeken (1 nov/dec en 1 eindstage) + 1 videocoaching (maart) 

Student en mentor maken elk drie keer een verslag  
(na stage december, na stage maart en na de eindstage)
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t De stageweken in het eerste semester en maart staan i.f.v. de eindstage en worden ingevuld met observeren, meedraaien, uitproberen, oefenen, meespelen, iets herhalen, in handen nemen, samen met de mentor iets proberen, terugblikken en 
bijsturen, in gesprek gaan met mentor, ouders, collega's... Stageweken bieden de mogelijkheid tot veel krachtige leermomenten.! 

We verwachten van de student een gerichtheid op eigen leren en engagement naar de opleiding en de stageschool. We vragen de student om iedere stageweek een aanbod voor te bereiden én met eigen uitdagingen aan de slag te gaan. De 
student neemt de mentor mee in de plannen voor elke stageweek (met behulp van de stageflap) en blikt op het einde van elke stageweek samen met de mentor terug op de voorbije week.!! 

Een stageplan " planning van medestudenten ... iedere student zoekt zijn/ haar leerzone op!!! 
De student komt altijd voorbereid naar de praktijk. Doorheen de opleiding gaat de student op zoek naar een werkwijze m.b.t. schriftelijk voorbereiden die voor hem/haar werkt én tegemoetkomt aan de verwachtingen van de opleiding en 
stageschool.! 

In de MOVE-visietekst Leraars bewegen verwoorden we wat voor ons  
de essentie van leraarschap is. Deze visietekst bestaat uit 4 aspecten:! 
 

- Kleuterleraars bewegen voor kinderen! 
- Kleuterleraars bewegen met hun hele zijn! 
- Kleuterleraars bewegen met kennis van zaken! 
- Kleuterleraars bewegen samen! 

We gebruiken deze visietekst samen met de beheersingsniveaus als  
houvast in het begeleiden en beoordelen van studenten.! 

Tijdlijn Praktijk  
FOCUS:  De stageweken bieden uitgebreid de kans om de verschillende aspecten van het lerarenberoep te ontdekken en te oefenen.!

OPO6

1-2-3 BAKO 

• Kwaliteiten inzetten en uitdagingen aangaan buiten de comfortzone.! 
• Oog hebben voor de eigen behoeften aan autonomie, verbinding en competentie.!!Zorg dragen voor zichzelf. 
• Keuzes maken en groeikansen opzoeken vanuit de leraar die de student graag wil zijn/worden.!

(verder) 
kennismaken en aan 

de slag met 
zelfgemaakte 
prentenboek!  

14-18 november

muzische ontwikkeling  
(dans en muziek)  

onderzoekend en 
ontwerpend leren/spelen + 

observeren 

aan de slag met workshops 

muzische ontwikkeling  
(dans, muziek, beeld en 

drama) 
 

 onderzoekend en 
ontwerpend leren/spelen + 

observeren 

aan de slag met workshops

12-16 december 22-23-24 februari

• Theoretische kaders en input uit de opleiding inzetten in het ontwerpen van krachtige speelleeromgevingen, het voorbereiden, observeren en reflecteren.! 
• De eigen aanpak onderbouwen met behulp van observaties én theoretische kaders/inzichten.!! 
• Met een nieuwsgierige en onderzoekende houding kijken naar het eigen functioneren en de eigen praktijk bijsturen.!

praktijkervaringen 
opdoen in 

kleuterkamp 

Eindstage 

• Met de mentor in dialoog gaan over opdrachten en input vanuit de opleiding, de kinderen in de klas, het stageplan en het eigen functioneren, verwachtingen, visie op onderwijs…! 
• Samenwerken met anderen en zich binnen het schoolteam engageren.!! 
• In gesprek gaan met ouders!. 

• Overnemen van de klas (klashouden, routinemomenten).! 
• Het realiseren van een krachtige speelleeromgeving met aandacht voor aanbod, leerkrachtstijl, sfeer en relatie en organisatie.! 
• Klasgroep in beeld brengen op vlak van welbevinden, betrokkenheid en Zill.!

3-7 oktober

 uitwerking thema (1 & 2 BAKO) 
 // alternatieve stage (3 BAKO)!

23-27 januari 13-24 maart

1BAKO  
Aanzetten tot stiel leren  

• Onder begeleiding van (voor, tijdens, na)! 
• Doelgericht proberen! 
• Eerste stappen naar/aanzetten tot! 
• Verkennen/ontdekken van eigen visie! 
• Overtuiging! 

2BAKO  
Stiel leren  

• Onder begeleiding van (voor, na)! 
• Doelgericht proberen en opvolgen! 
• Kunnen inzetten/toepassen! 
• Vormen van eigen visie! 
• Houding! 

3BAKO  
Verdieping en integratie  

• Zelfstandig uitvoeren! 
• Systematisch onderzoeken! 
• Geïntegreerd/flexibel inzetten! 
• Vanuit eigen identiteit/overtuigingen! 
• Basishouding! 

samen 

 MET KENNIS VAN ZAKEN

met hun hele zijn 

voor kinderen 
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meer info volgt Student functioneert 
binnen de 4 MOVE-

aspecten op het 
beheersingsniveau 

van zijn/ haar 
opleidingsjaar.  

meer info volgt
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• Wanneer de student zelf de ‘oorzaak’ is van de gemiste praktijk (bv. door ziekte, tandartsafspraak …), 
dan haalt hij de praktijkdag in. Dit gebeurt steeds in overleg met opleiding en mentor. De student 
bezorgt bij ziekte een doktersbriefje aan kernbegeleider en mentor. 

• Wanneer de student zelf geen 'impact' heeft op het missen van de praktijkdag, haalt hij deze niet in. 
• Bv. facultatieve verlofdag 
• Bv. pedagogische studiedag. We raden de student altijd aan om hieraan deel te nemen 

omwille van de leerkansen die zo’n dag ook biedt voor hen. Indien dit om welke reden ook 
niet mogelijk is van de school uit, hoeft de student niets in te halen. 

inhalen van gemiste praktijkdagen



Communicatie 

• anewwayofteaching

Instagram

• UCLL Lerarenopleiding Kleuteronderwijs Limburg

Facebook

Social media Mailadressen 

jolien.bylois@ucll.be 

karlien.hermans@ucll.be 

liese.allard@ucll.be 
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