Mentor en student… on the Move
30 september en 1 oktober 2019

WELKOM!

Studentencoaches 2 BaLO A

Bart Bunkens

Werner Leunen

An Meermans

Programma
• Verdere kennismaking: ideale maten?
• Info opleiding 2 BaLO: afspraken
• In gesprek vanuit focus 2 BaLO
PAUZE
• Evaluatie stage semester 1
• In gesprek over de stage
• Vragen?

Ideale maten?
Als mentor mag je…

Als student mag je…

in een groepje met 3 andere
mentoren
brainstormen
over de ideale stagiair
(denk aan houding,
competenties en vaardigheden)

in een groepje met 3 andere
studenten
brainstormen
over de ideale mentor
(denk aan houding,
competenties en vaardigheden)

daarna individueel
5 eigenschappen noteren
die je wil delen met je stagiair

daarna individueel
5 eigenschappen noteren
die je wil delen met je mentor

Ideale maten?

• Uitwisseling tussen mentor en student
• Hoe kan ik tegemoetkomen aan de
eigenschappen die jij belangrijk vindt?
• Wat kunnen we doen?
• Hoe kunnen we elkaar ondersteunen?

Opleidingsvisie Lerarenopleiding UCLL -BaLO
Wat we minimaal verwachten van een student uit 2 BaLO:
Stiel leren
Leraars bewegen voor kinderen en jongeren

Leraars bewegen met hun hele zijn

Werkt vanuit een positieve grondhouding met het oog op
verbondenheid. Gelooft dat alle kinderen (kunnen) leren en
handelt daarnaar.

Krijgt zicht op de eigen professionele identiteit, is zich bewust
van eigen mogelijkheden, zet ze in en bouwt ze uit. Hij weet
wat hij doet, waarom hij dat doet en vanuit welk ideaal hij dit
doet. Hij kan het eigen interpretatiekader expliciteren, kritisch
bekijken en zien hoe dit zijn handelen beïnvloedt.

Vertrekt vanuit en speelt in op interesses en talenten van
kinderen.
Creëert een veilige, rijke leeromgeving op basis van een
verantwoorde en procesgerichte beeldvorming waarin de
leefwereld van kinderen bewust uitgebreid wordt gericht op
leren en ontwikkelen.
Werkt gericht aan de autonomie en zelfstandigheid van
kinderen.

Neemt verantwoordelijkheid op, ook in functie van het eigen
leren en voelt zich verantwoordelijk voor wat zich aandient in
de klas en school.
Toont interesse voor wat er in de maatschappij en de wereld
gebeurt en zoekt naar wat dit kan betekenen voor onderwijs.
Is gericht op een duurzame en rechtvaardige samenleving.
Zet zijn hele persoonlijkheid in om kinderen tot leren te
brengen.

Probeert nieuwe dingen uit.
Durft te leren uit alle ervaringen.
Is (onder)zoekend om een steeds betere
leraar te worden.
Leraars bewegen
met kennis van zaken
Werkt doelgericht en maakt weloverwogen keuzes om deze
doelen zo goed mogelijk te realiseren.
Staat inhoudelijk goed voorbereid voor de klas.
Werkt vanuit de gepaste vakdidactische en inhoudelijke
kaders.

Leraars bewegen samen
Communiceert open en is gericht op samenwerking met
verschillende partners om een krachtige leeromgeving uit te
bouwen.
Staat open voor feedback en is in staat om vanuit feedback
het eigen handelen gericht bij te sturen, het eigen leren en dat
van anderen te bevorderen.
Gaat in dialoog met anderen om het leren van kinderen en van
zichzelf beter te begeleiden/sturen. Kan met anderen in
gesprek gaan over ervaringen en visie m.b.t. leren en
onderwijzen en kan van daaruit de eigen visie verfijnen.
Kan vanuit betrokken aanwezigheid actief bijdragen aan het
groepsproces en het groepsproces gebruiken als input voor de
eigen groei.

Studieprogramma 2 BaLO
• Semester 1 en 2
 Praktijk, reflectief en onderzoekend leren 2: 16 SP
 Krachtige leeromgeving - zorg op klasniveau: 7 SP
 Keuzemodule levensbeschouwing: 6 SP
• Semester 1
 Taal - schrijven: 3 SP
 Enseigner le français à l’école primaire: 3 SP
 Wiskunde – getallenkennis en hoofdrekenen: 6 SP
 Wereldoriëntatie – thematisch werken: 3 SP

Praktijk
SEMESTER 1

Student

5 onderzoeksdagen, 8 aaneensluitende stagedagen
Zichzelf uitdagen, initiatief nemen, kaders inzetten, …
Zelfevaluatiedocument

Opleiding

Ondersteunende opleidingsonderdelen
Leergemeenschap praktijk
Stagebezoek door studentencoach

Mentor(en)

Coachen, feedback geven
Verwachtingen afstemmen
Evaluatiedocument

Praktijk
SEMESTER 2

Student

10 onderzoeksdagen, 2 stageweken
Zichzelf uitdagen, initiatief nemen, kaders inzetten, …
Zelfevaluatiedocument
Driehoeksgesprek

Opleiding

Ondersteunende opleidingsonderdelen
Leergemeenschap praktijk
Stagebezoek door studentencoach
Stagebezoek door derde, met evaluatiedocument
Driehoeksgesprek

Mentor(en)

Coachen, feedback geven
Verwachtingen afstemmen
Evaluatiedocument
Driehoeksgesprek

Ieder zijn eigen weg

Samen de weg uitzetten

Welke uitspraken passen er bij jou als student? Of
net helemaal niet?
Welke uitspraken wil je als mentor bespreken met je
student?

Wissel uit met je mentor.

Opleidingsvisie Lerarenopleiding UCLL -BaLO
Wat we minimaal verwachten van een student uit 2 BaLO:
Stiel leren

Leraars bewegen voor kinderen en jongeren

Leraars bewegen met hun hele zijn

Werkt vanuit een positieve grondhouding met het oog op
verbondenheid. Gelooft dat alle kinderen (kunnen) leren en
handelt daarnaar.

Krijgt zicht op de eigen professionele identiteit, is zich bewust
van eigen mogelijkheden, zet ze in en bouwt ze uit. Hij weet
wat hij doet, waarom hij dat doet en vanuit welk ideaal hij dit
doet. Hij kan het eigen interpretatiekader expliciteren, kritisch
bekijken en zien hoe dit zijn handelen beïnvloedt.

Vertrekt vanuit en speelt in op interesses en talenten van
kinderen.
Creëert een veilige, rijke leeromgeving op basis van een
verantwoorde en procesgerichte beeldvorming waarin de
leefwereld van kinderen bewust uitgebreid wordt gericht op
leren en ontwikkelen.
Werkt gericht aan de autonomie en zelfstandigheid van
kinderen.

Neemt verantwoordelijkheid op, ook in functie van het eigen
leren en voelt zich verantwoordelijk voor wat zich aandient in
de klas en school.
Toont interesse voor wat er in de maatschappij en de wereld
gebeurt en zoekt naar wat dit kan betekenen voor onderwijs.
Is gericht op een duurzame en rechtvaardige samenleving.
Zet zijn hele persoonlijkheid in om kinderen tot leren te
brengen.

Probeert nieuwe dingen uit.
Durft te leren uit alle ervaringen.
Is (onder)zoekend om een steeds betere
leraar te worden.
Leraars bewegen
met kennis van zaken
Werkt doelgericht en maakt weloverwogen keuzes om deze
doelen zo goed mogelijk te realiseren.
Staat inhoudelijk goed voorbereid voor de klas.
Werkt vanuit de gepaste vakdidactische en inhoudelijke
kaders.

Leraars bewegen samen
Communiceert open en is gericht op samenwerking met
verschillende partners om een krachtige leeromgeving uit te
bouwen.
Staat open voor feedback en is in staat om vanuit feedback
het eigen handelen gericht bij te sturen, het eigen leren en dat
van anderen te bevorderen.
Gaat in dialoog met anderen om het leren van kinderen en van
zichzelf beter te begeleiden/sturen. Kan met anderen in
gesprek gaan over ervaringen en visie m.b.t. leren en
onderwijzen en kan van daaruit de eigen visie verfijnen.
Kan vanuit betrokken aanwezigheid actief bijdragen aan het
groepsproces en het groepsproces gebruiken als input voor de
eigen groei.

Leraren opleiden in 2 BALO

Leraren opleiden in 2 BALO
Wat willen we bereiken bij dat kind, bij die groep kinderen?
Leerprocessen op gang brengen in functie van fundamenteel leren

Hoe kan de leerkracht en de lerende zelf hieraan
werken?
Doorheen krachtige leeromgeving (BTH en WB)
Doelgericht: interne en externe doelen
Procesgericht kijken naar klasgroep
Waartoe willen we deze kinderen ‘opleiden’? Wat is het
overkoepelende doel en de context waarbinnen dit gebeurt?
Wereldburgerschap vanuit verbondenheid

Leergemeenschap praktijk
De PRAKTIJK van de studenten staat centraal
 kunnen vertalen van de inhouden die in de
opleidingsonderdelen aan bod komen
• door samen stil te staan bij mogelijke vakdidactisch en
inhoudelijke kaders
• bekijken van praktijkvoorbeelden (opleiding + werkvloer)
• geven van microteachings
• …

 klemtoon op ZELFREFLECTIE en op het
aansturen van het eigen leren
• werkvormen die het reflectievermogen van studenten
ondersteunen

Studieprogramma 1 en 2 BaLO
Semester 1
Wereldleraarschap: taak van de leerkracht
RZL: levensbeschouwelijke vorming
Oriëntering op taal
Wiskunde: redeneervaardigheden en
gecijferdheid
Wereldleraarschap: mens en aarde, nu en
later
Muzische vorming: oriëntering
Semester 2
Krachtige leeromgeving: fundamenteel
leren
Taal: lezen, voorlezen, vertellen
Wiskunde: meetkunde en cijferalgoritmes
Muzische vorming: didactiek van het vak
Semester 1&2
Français: compétences de base
Wereldoriëntatie: exploreer en leer
Praktijk, reflectief en onderzoekend leren
1 BaLO

sem1
sem1
sem1

5 SP
3 SP
3 SP

sem1

3 SP

sem1

3 SP

sem1

4 SP

sem2

4 SP

sem2
sem2
sem2

4 SP
3 SP
4 SP

sem1+
2
sem1+
2
sem1+
2

4 SP
6 SP
14
SP

Semester 1
Taal: schrijven
Enseigner le français à l’école primaire
Wiskunde: getallenkennis en hoofdrekenen
Wereldoriëntatie: thematisch werken
Semester 2
Wereldleraarschap: omgevingsonderwijs
Taal: luisteren, spreken en taalbeschouwing
Wiskunde: metend rekenen en
probleemoplossend denken
Muzische vorming: de deeldomeinen
Semester 1&2
Krachtige leeromgeving: zorg op klasniveau
Praktijk, reflectief en onderzoekend leren
2BaLO
Keuzemodule semester 1+2 (student
kiest 1 OPO)
Levensbeschouwing: rooms-katholieke
godsdienst I
Levensbeschouwing: niet-confessionele
zedenleer I
Levensbeschouwing: islamitische
godsdienst I
Levensbeschouwing: filosofie I

sem1
sem1
sem1
sem1

3 SP
3 SP
6 SP
3 SP

sem2
sem2

6 SP
3 SP

sem2

3 SP

sem2

3 SP

sem1
+2
sem1
+2

sem1
+2
sem1
+2
sem1
+2
sem1
+2

7 SP
17
SP

6 SP
6 SP
6 SP
6 SP

Praktijkopdrachten
Transfer opleiding – praktijk sem.1:
• KLO: Ondersteuning beeldvorming
• Wereldoriëntatie: thema uitwerken
• Taal: schrijfkansen
•…

PROGRAMMATISCH EVALUEREN
jirelagnettertroP

jirelagnettertroP

Lesperiode
Praktijk tweede lj of
tweede graad:
stagebezoek STC
zelfevaluatie student
verslag mentor
‘pixels verzamelen’

TEIN
DGAALSEG

OLAB 2

OLAB 2
OLAB 3

Feedbackgesprek:
Terug-en vooruitblik

DGAALSEG

OLAB 1

!DGAALSEG

TEIN
DGAALSEG

OLAB 3

DGAALSEG

OLAB 1

!DGAALSEG

Studentencoach

Portret

Examens

Lesperiode
Examens
Praktijk derde graad:
stagebezoek STC
Driehoekgesprek
zelfevaluatie student
stagebezoek docent
verslag mentor
‘pixels verzamelen’

Mentorverslag
• Schriftelijke evaluatie na de eerste stageperiode
• Belangrijk in functie van feedback en
feedforward

• Enkele mentorverslagen lezen:
 Geeft dit voldoende beeld (in functie van
beheersingsniveau)?
 Feiten en interpretatie?
 Genuanceerd? Sterktes + groeipunten?
 Wat vind je sterk? Wat zou je nog willen weten?

Samen de weg uitzetten
Programma concretiseren:
• Wat gaan we nu echt doen? Speelruimte?
• Beeldvorming van de klas
• Samen WO-thema bepalen
• Volgende onderzoeksdag?

Meer info?
Praktijkwebsite: www.ucll.be – samenwerken –
stage

Ter info:
leergemeenschap december
Klasobservatie + feedback/bespreking
• 3 studenten (evt duo) geven aanbod van 2 uur in
hun stageklas
• 3 groepen gaan elk naar 1 student (/duo)
• Er wordt gefilmd
• Bespreking in groep + selectie relevante momenten
• Voorstelling en bespreking in leergemeenschap
praktijk

Afronding

Zijn er nog vragen? Onduidelijkheden?

Afronding

Wat was er waardevol aan dit mentoroverleg?
Wat heb je gemist in dit mentoroverleg?

