
WELKOM!

Overleg mentoren en studenten 
3 BaKO



Inhoud

1. Kennismaking

2.  Focus van de opleiding: 

opleidingsvisie -> concretisering voor 3 BAKO 

3. Begeleiding van studenten

 de opleiding

 de mentor



FOCUS
van de opleiding



Essentie van het leraarschap
Fred Korthagen:
https://www.youtube.com/watch?v=zCEB05__h1k

https://www.youtube.com/watch?v=zCEB05__h1k


Essentie van leraarschap 

In het onderwijs gaat het niet zozeer om het perfect 
kunnen hanteren van een aantal competenties, maar 
om het bewust hanteren van je mens-zijn 

…..jezelf bewust bent van de verschillende lagen van het ui-
model in jezelf en de mate waarin je die niveaus weet te 
integreren….

“Good teaching cannot be reduced to technique, good teaching 
comes from the identity and integrity of the teacher “



Werken vanuit krachten…



3 BAKO staat voor….
• ingroeien in de job; alle taken die horen bij 

leraar zijn opnemen (kind – klas – school) 

• zoektocht naar de leraar die ik wil zijn (eigen 
kleur geven) – ik staat centraal 

• komen tot zelfstandigheid en integratie; 
flexibel kunnen inzetten wat nodig is:

vanuit wat mijn klas nodig heeft 
vanuit wat ik zelf belangrijk vind 

• inzetten op teamplayer zijn
Samen staan we sterk: mentor, medestudenten, ouders, collega’s….



Hoe gaan we hier samen werken..
..waarom doen we wat we doen

• vertrekken vanuit de praktijk 
en de kerntaak

van een leraar, niet vanuit      

vakken 

• werken met grote gehelen 

--> 1 geheel 



Opleidingsprogramma 3 BAKO



OPLEIDINGS-
VISIE

Make a difference
leraars bewegen voor kinderen  

Open your mind
leraars bewegen met hun hele zijn

Value knowledge
leraars bewegen met kennis van zaken

Enjoy teamwork
leraars bewegen samen



Make a difference 
leraars bewegen voor kinderen en jongeren

• Onderzoek van Hattie: 30% van de leerresultaten wordt beïnvloed door de 
leerkracht.

• Differentiatie is een grondhouding = omgaan met verschillen in WBV en 
BTH

• Metastudie van Roorda (2011).Een positieve relatie met de leerkracht leidt 
tot hogere BTH en betere prestaties (en andersom). Beleving doet ertoe en 
een positieve sfeer geeft meer kansen tot ontwikkeling. 

Als leraar maak je het verschil! 



1.Brede zorg

Waar richten we studenten op? 

Zorg op klas-en kindniveau:

• eigen klas in beeld krijgen (BTH, WBV, competenties)

• oog hebben voor kleuters met specifieke noden 

• verantwoordelijk zijn voor een zorgbreed basismilieu 

veronderstelt: 

• positieve grondhouding; 

• differentiatie als grondhouding;

• diversiteit waarderen en zien als uitdaging 

• praten en samenwerken vanuit gedeelde zorg ..



Open your mind 
leraars bewegen met hun hele zijn

Leraar zijn is meer dan een beroep. Het is een identiteit.

..zetten hun hele persoonlijkheid in om anderen tot leren te 
brengen…

… zijn zich bewust van wat er beweegt en wat dit betekent voor 
het onderwijs…

…stellen zich tot doel om zelf de verandering te zijn die ze 
nastreven…



2.Leren in verbinding 

Waar richten we studenten op? 

ik leer mezelf steeds beter kennen in verbinding met anderen 
…en in een groter geheel (in team)

= steeds meer bewustworden van de verschillende lagen in mezelf -
samenhang en discrepanties 

•



2. Leren in verbinding 

binnenkant 

• identiteit en zelfbeeld:  Hoe kijk ik naar mezelf als persoon en als 
leerkracht?  

• betrokkenheid: Wat geeft zin? Waar doe ik het voor? 

buitenkant

• Hoe ga ik in gesprek- relatie met anderen? 

• Hoe veerkrachtig ben ik ?

• Hoe stuur ik mezelf en mijn leren? 

• Welke engagementen ga ik aan (wil ik aangaan)? 

omgeving 

• maatschappelijke uitdagingen



Maatschappelijke uitdagingen



Value knowledge
leraars bewegen met kennis van zaken

• Brede kennisbasis die ze inzetten…

• Kennis is steeds in ontwikkeling

• Onderzoekende houding 

• …



Enjoy teamwork
leraars bewegen samen

• Samen school maken 

• Samen onderwijs ontwikkelen 



3. Muzische vorming

Waar richten we studenten op? 

verwerven van muzische inhouden & 
vaardigheden 
(tijdens een muzische week- eind oktober)

….en deze inzetten in functie van de 
(muzische) ontwikkeling van kleuters

In semester 1 werkt de student zichtbaar aan 
deze muzische vaardigheden



4. Samen onderzoeken ontwikkelen 
in en voor de praktijk 

Waar richten we studenten op? 

• op een systematische manier de eigen praktijk 
onderzoeken en verbeteren…

• samen met anderen  onderwijs 
ontwikkelen…thema dat voor zichzelf, andere 
collega’s en voor de kwaliteit van het 
onderwijs van belang is…

• nieuwe paden durven bewandelen 

• kennis delen 



Opleidingsprogramma 3 BAKO



5. Praktijk 
• Opstart 2 september kennismaking met de klas, kleuters, school

• Stageweek 7- 11 oktober

 Kennismaking met de klas en de school 

 Klas al  in beeld brengen op vlak van BTH, WBV , competenties 
algemeen 

 Ik en mijn klas: kansen en uitdagingen zien

• Onderzoeksdagen: 3 + 2 in november 

 Focus op (participerende ) observatie ifv klasscreening 

 Oefenen van eigen leervragen

• Stage: 2 weken in november-december

 thema uitwerken

• Alternatieve stage in januari (2 weken) niet in de stageklas



BEGELEIDING
studenten





1.Begeleiding
vanuit de lerarenopleiding 

• Coachings op de werkplek 
 Coachingsgesprek - bezoek werkplek - terugblik gesprek 

(vanuit de coachingsvraag van de student)

 Twee coachings per jaar (één in elk semester)

• Ondersteuning vanuit de opleidingsonderdelen

• Begeleide werktijd

• Individuele begeleiding……



Voorbereiding praktijk
Studenten zoeken in 3 BAKO hun eigen weg… 

dit betekent dat ze ook hun eigen weg zoeken in het voorbereiden, dit 
WEL in samenspraak met mentor/school.

• Voorbereidingen zijn er niet alleen over activiteiten, maar ook 
over observaties, onderzoeksopdrachten, interventies…

• Alle studenten gaan degelijk voorbereid naar de stageplek. 
• Elke stagedag maakt de student een agenda/planning op

• Agenda: dagplanning bevat algemene doelen/concrete doelen komen in de lesvoorbereiding

• Reflecties

• Sommige lesvoorbereidingen zullen ingekort worden, andere zijn 
nog uitgebreid 
Verkort voorbereidend werk is  geen verkort denkwerk !





2. Begeleiding door de 
mentor

Hoe willen wij onze samenwerking vormgeven?  
• Wat vind ik belangrijk … als student?
 Wie ben ik en wat kan ik al? Waar wil ik zeker nog in groeien? 

 Wat vind ik belangrijk om te kunnen groeien? 

 Maak dit concreet in verwachtingen die je hebt naar samenwerking 
toe 

 Welk engagement wil ik hierin opnemen? 

 …

• Wat vind ik belangrijk ….als mentor …
 Hoe zie ik mijn rol als begeleider? 

 Wat zijn mijn verwachtingen over onze samenwerking?  

 Welk engagement wil ik opnemen?



Overleg plannen, 
feedback geven , 
waarderen en 
bekrachtigen spiegel voorhouden, als mentor afstand leren 

nemen, vertrouwen leren hebben

Samen kijken naar kleuters: 
observaties delen

Leerkansen laten zien: oudercontact, 
infomoment, personeels-
vergaderingen, clb, zorg, MDO 
meevolgen

Tijd maken voor open dialoog: 
vast overlegmoment afspreken

Ondersteunen van groeiproces van 
student: steunen, stimuleren, 
aanzetten tot nadenken, samen 
overleggen, ruimte geven 

Ruimte geven om fouten te 
maken: vallen en opstaan

Contactpersoon tussen stagiairs en 
schoolteam

Mogelijke ondersteuning



Samen kijken naar volgende 
week….

vertrekkende vanuit de leraar die jij wil worden en de taak die 
voorligt…

Wat zijn dan jouw leerwensen?  

Maak dit concreet voor de komende praktijkdagen …

Wat heb jij voor met deze 5 dagen? 

Wat wil je te weten komen, vragen, observeren, ervaren, uitproberen…? 

Hoe ga je dit doen? 

Ga hierover in gesprek met je mentor….



Evaluatieformulier 
stage 3 BAKO

• Terug te vinden op Toledo digitaal :

https://www.ucll.be/samenwerken/stages/stage-hasselt/bako-
balo-hasselt/stage-hasselt-begeleiden-en-beoordelen

• Graag digitaal invullen – ten laatste tegen 20 
december  doorsturen naar: 
Klasgroep A: anne.hubo@ucll.be
Klasgroep B: nadja.vandenbroeck@ucll.be

https://www.ucll.be/samenwerken/stages/stage-hasselt/bako-balo-hasselt/stage-hasselt-begeleiden-en-beoordelen
mailto:anne.hubo@ucll.be
mailto:nadja.vandenbroeck@ucll.be




Verdere info…

Op de website UCLL onder ‘samenwerken’ vinden jullie de 
nodige informatie en documenten:

https://www.ucll.be/samenwerken/stages/stage-hasselt/bako-
balo-hasselt

website UCLL  Samenwerken  Stages  Praktijkinformatie 
voor basisonderwijs Campus Oude Luikerbaan 
Kleuteronderwijs

 Alle documenten

 Visieteksten

 PowerPoint

 Tijdlijn 3BaKO

 …

http://www.ucll.be/
https://www.ucll.be/samenwerken/stages/stage-hasselt/bako-balo-hasselt


Volgende bijeenkomst mentoren

Ma en di 3 en 4 februari

 Tussendoor nood aan overleg over individuele student of 
vragen: contacteer zeker de groepsbegeleider!

Hoe sneller we op de hoogte zijn van moeilijkheden, hoe 
beter we kunnen begeleiden!



Dank voor uw 
aandacht

Kerngroepbegeleiders 3BaKO

Nadja en Anne


