
1 

  
lerarenopleiding Brabant 

bachelor kleuteronderwijs  
Diest  Heverlee 

 

PRAKTIJKWIJZER 

 

 
 

 

 

 
 

2019-2020  
 

Bachelor in onderwijs: kleuteronderwijs 
 



2 

Inhoud 

1 VOORWOORD ..................................................................................................... 1 

2 VISIE OP LERAARSCHAP .................................................................................... 2 

3 coMPETENTIEPROFIEL ....................................................................................... 4 

3.1 Beheersingsniveaus per opleidingsfase. ............................................................... 4 
3.2 competentieontwikkeling binnen de stages .......................................................... 5 

4 SAMEN ONDERWIJS ONTWIKKELEN .................................................................. 6 

4.1 Co-scholen ........................................................................................................ 6 
4.2 Los meewerkende stagescholen .......................................................................... 6 

5 coNTACTPERSONEN VOOR DE REGULIERE OPLEIDING ..................................... 6 

5.1 Campus Diest .................................................................................................... 6 
5.2 Campus Heverlee............................................................................................... 6 

6 BASISTERMINOLOGIE ........................................................................................ 7 

6.1 Stagiair ............................................................................................................. 7 
6.2 Studentencoach ................................................................................................. 7 
6.3 Groeilabo .......................................................................................................... 7 
6.4 community ........................................................................................................ 7 
6.5 Klasmentor........................................................................................................ 7 
6.6 School- of stagementor ...................................................................................... 7 
6.7 Opleidingsfase ................................................................................................... 8 
6.8 Semester .......................................................................................................... 8 
6.9 SIS ................................................................................................................... 8 
6.10 Praktijkkompas .............................................................................................. 8 
6.11 Praktijkmap ................................................................................................... 8 
6.12 Verschillende soorten stage ............................................................................ 8 
6.12.1 Ervaringsdagen .......................................................................................... 8 
6.12.2 Verkenningsdagen ...................................................................................... 8 
6.12.3 Actieve stage .............................................................................................. 9 
6.12.4 Inzetdagen ................................................................................................. 9 
6.12.5 Internationale stage .................................................................................... 9 

7 PRAKTIJKOPBOUW .......................................................................................... 10 

8 ALGEMENE VERWACHTINGEN EN AFSPRAKEN ................................................ 10 

8.1 Toekennen en zoeken van stageplaatsen ........................................................... 10 
8.1.1 Stageschool toegewezen door de opleiding (co-scholen) .............................. 10 
8.1.2 Los-meewerkende stageschool................................................................... 10 
8.1.3 Familie en kennissen op de stageplaats ...................................................... 10 
8.2 Geneeskundige verplichtingen ter bescherming van stagiaires lerarenopleiding ..... 11 
8.3 Risicoanalyse i.f.v. moederschapsbescherming ................................................... 11 
8.4 Verzekering ..................................................................................................... 11 
8.5 Verplichte aanwezigheid ................................................................................... 12 
8.5.1 Procedure bij een gewettigde afwezigheid .................................................. 12 
8.5.2 Sanctie bij ongewettigde afwezigheid ......................................................... 13 
8.5.3 Procedure bij afwezigheid van de stagementor ............................................ 13 
8.5.4 Afwezigheden wegens bijzondere omstandigheden ...................................... 13 



3 

8.6 Inhalen van stage ............................................................................................ 14 
8.6.1 Studenten van OF 1 en OF 2 ...................................................................... 14 
8.6.2 Studenten van OF 3 .................................................................................. 14 
8.7 Stopzetten van stage ....................................................................................... 15 
8.7.1 De student beslist zelf de stage stop te zetten ............................................. 15 
8.7.2 Stageschool en/of opleiding beslissen tot stopzetten van de stage ................ 15 
8.8 communicatie en omgangsvormen .................................................................... 17 
8.9 Deontologisch omgaan met informatie ............................................................... 17 
8.10 Filmopname ................................................................................................ 17 

9 VERWACHTINGEN EN AFSPRAKEN I.V.M. STAGE ............................................. 18 

10 BEGELEIDEN EN BEOORDELEN ......................................................................... 19 

10.1 Deontologische code .................................................................................... 19 
10.2 competentieprofiel ....................................................................................... 19 
10.3 Documenten/ formulieren i.v.m. begeleiding en beoordeling ........................... 19 
10.3.1 Feedbackschrift (student) .......................................................................... 19 
10.3.2 Praktijkverslag (mentor en lector) .............................................................. 19 
10.3.3 Groeiverslag (enkel voor studenten OF 3) ................................................... 20 
10.4 Begeleidings- en beoordelingstraject ............................................................. 20 
10.4.1 Praktijk I (10 studiepunten) ....................................................................... 20 
10.4.2 Praktijk II (14 studiepunten) ...................................................................... 21 
10.4.3 Praktijk III (20 studiepunten) .................................................................... 22 
10.5 Wijze waarop het eindoordeel tot stand komt ................................................ 23 
10.5.1 1 BaKO (OF 1) .......................................................................................... 23 
10.5.2 2 BaKO (OF 2) .......................................................................................... 24 
10.5.3 3 BaKO (OF 3): Praktijk III (20 SP) ............................................................ 25 

11 OVERZICHT BIJLAGEN BIJ DE PRAKTIJKWIJZER ............................................ 27 

bijlage 1 - competentieprofiel OF1 - OF2 - OF 3 ....................................................... 27 
bijlage 2 - relatie domeinspecifieke leerresultaten (DLR's) en competentieprofiel OF3 . 27 
bijlage 3 - co-scholen BaKO-BaLO Brabant (versie 24 juni 2019) ............................... 27 
bijlage 4A - stageovereenkomst lerarenopleiding kleuteronderwijs (Diest) .................. 27 
bijlage 4B - stageovereenkomst lerarenopleiding kleuteronderwijs (Heverlee)............. 27 
bijlage 5 - VGM kleuteronderwijs UCLL .................................................................... 27 
bijlage 6A - stopzetten van stage met wederzijds akkoord ........................................ 27 
bijlage 6B - stopzetten van stage: remediëringsplan ................................................. 27 
bijlage 6C - stopzetten van stage door de opleiding ................................................. 27 
Bijlage 7 - Afspraken inzake inkijken van kinddossiers en filmen van kinderen (GDPR) 27 



 

1 

1 VOORWOORD 

Beste student, beste mentor 
 
Wij stellen jullie de praktijkwijzer voor. De praktijkwijzer bevat algemene informatie over het 
opzet van de praktijk en de bijhorende afspraken en regels voor de bachelor 
kleuteronderwijs van de UC Leuven-Limburg (UCLL) regio Brabant.  
 
Bij deze praktijkwijzer horen de ‘praktijkkompassen’ van de verschillende opleidingsfasen. 
Daarin vind je de verwachtingen voor de verschillende stages die je doorloopt. De 
praktijkwijzer en de praktijkkompassen maken samen deel uit van het onderwijs- en 
examenreglement (OER).  
 
In deze praktijkwijzer starten we met de ‘MOVE’ visie op leraarschap die we in UCLL voor 
elke leraar belangrijk vinden, of je nu werkt met de allerjongsten of werkt met pubers. Deze 
visie inspireert ons om de verschillende opleidingen vorm te geven.  
 
Vervolgens gaan we dieper in op het competentieprofiel. Het competentieprofiel speelt een 
belangrijke rol bij het evalueren van de praktijk. Het geeft weer wat je in de verschillende 
opleidingsjaren minimaal moet beheersen.  
 
Daarna lichten we toe hoe we kijken naar de samenwerking met het werkveld waarin je 
stage loopt. In de lerarenopleiding van UCLL vinden we ‘samen opleiden’ immers erg 
belangrijk. Werkveld, opleiding en de student zelf werken samen om jonge leerkrachten met 
een ‘moving mind’ te vormen die zin hebben om het beste van zichzelf te geven in 
onderwijs. 
 
De daarop volgende delen zijn praktischer van aard. Je vindt informatie over de gebruikte 
terminologie en de praktijkopbouw. We verduidelijken de verwachtingen en afspraken voor 
een goed verloop van de stage.  
 
In het laatste deel leggen we uit hoe de praktijk begeleid en beoordeeld wordt.  
 
Wij hopen dat de praktijk voor jou als mentor en voor jou als student een boeiende en 
aangename leerervaring wordt. Als opleiding willen wij ons maximaal inzetten om het leren 
op de werkvloer maximaal te ondersteunen. Wij wensen alle studenten een succesvol 
academiejaar toe.  
 
Namens de lectoren van de opleidingen in Diest en Leuven (Heverlee) 
 
Els Bertrands       Marie-Rose Polling 
Opleidingsverantwoordelijke      Opleidingsverantwoordelijke 
BaKO Brabant (Heverlee)      BaKO Brabant (Diest)  
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2 VISIE OP LERAARSCHAP 

Gemeenschappelijke visie voor alle lerarenopleidingen van UC Leuven Limburg  
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3 COMPETENTIEPROFIEL 

3.1 Beheersingsniveaus per opleidingsfase. 

De beroepsprofielen en basiscompetenties voor leraren geven aan welke eisen er in 

Vlaanderen gesteld worden aan respectievelijk de ervaren en de beginnende leerkracht. De 

basiscompetenties zijn de kwaliteitsstandaard waarop de lerarenopleidingen zich moeten 

oriënteren 1.  

Elke bacheloropleiding moet bovendien aantonen dat ze voldoende kwaliteit levert en de 

afstuderende studenten het vereiste kwalificatieniveau (i.c. Vlaamse kwalificatie structuur 

(VKS) niveau 6) behalen2. Dit wordt aangetoond via de domein-specifieke leerresultaten 

(DLR) 

 

De lerarenopleiding van de UC Leuven-Limburg verwoordt de essentie van leraarschap in een 

eigen visie: ‘leraars bewegen’. Daarnaast werkt UCLL met een afstudeerprofiel voor alle 

bacheloropleidingen: ‘moving mind bachelorproof’. Beide documenten omvatten de decretale 

basiscompetenties voor leraren en de vereiste kwalificatieniveau van het Vlaams 

kwalificatiekader.  

 

Doorheen de opleiding houden we de ‘leraars bewegen’-visie voortdurend voor ogen om 

toekomstgericht leraars op te leiden.  

De opleiding Bachelor in het onderwijskleuteronderwijs concretiseert deze visie naar een 

eigen competentieprofiel. Het competentieprofiel geeft per opleidingsfase de 

beheersingsniveau’s weer die de student moet halen.  

 

Het competentieprofiel wordt gevisualiseerd in een klaverbladmodel met vijf velden: leraars 

bewegen voor kinderen en jongeren, leraars bewegen met hun hele zijn, leraars bewegen 

met kennis van zaken en leraars bewegen samen. In het centrum (het vijfde veld) staan 

competenties die nodig zijn om ook in de andere vier velden te ontwikkelen. We willen 

immers leraren opleiden die de diversiteit van de samenleving als uitgangspunt nemen; die 

zichzelf in handen nemen, informatie en mediawijs zijn en durven proberen met een 

onderzoekende, ondernemende, reflecterende en deskundige houding. 

                                           
1
  F. Vandenbroucke (Vlaams minister van werk, onderwijs en vorming) (2007). Decreet betreffende het beroepsprofiel voor 

de leraar (2007) 
2
  Daartoe formuleerde de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) voor elke opleiding Hoger Onderwijs 

Domeinspecifieke leerresultaten (DLR). Aan de hand van de DLR’s legt de opleiding verantwoording af voor zijn  kwaliteit 
2
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3.2 competentieontwikkeling binnen de stages 

Het competentieprofiel in bijlage 1 wordt progressief gerealiseerd doorheen het curriculum 

van onze opleiding. Binnen elke opleidingsfase hebben de stages een bepaalde duur, een 

bepaalde graad van organisatorische complexiteit en een bepaalde invulling die kansen 

bieden aan de toekomstige leraren om het einddoel te bereiken. 

 

De decretale basiscompetenties, voor beginnende leraars en de domeinspecifieke 

leerresultaten (DLR) bieden de opleiding een referentiekader. Ze zijn gelinkt aan de 

visietekst van de groep Lerarenopleiding van UCLL en het moving mind bachelorproof kader. 

Daarmee bieden ze een stevige basis voor gerichte begeleiding en beoordeling van de groei 

van onze toekomstige leraren. Bijlage 2 toont de relatie tussen de domeinspecifieke 

leerresultaten (m.i.v. de decretale basiscompetenties) en het competentieprofiel van 

opleidingsfase 3.  

leraars bewegen 
voor kinderen & 
jongeren 

leraars bewegen met 
hun hele zijn 

leraars 
bewegen met 
kennis van zaken 

leraars 
bewegen samen 

  

Toont een reflectieve en onderzoekende, 
innovatieve en deskundige houding: heeft 
een houding van levenslang leren, is 
informatie-en mediawijs, toont de nodige 
zelfregie en ondernemingszin binnen de 
opleiding en op de werkplek.  
Neemt diversiteit als uitgangspunt. 
Gaat hier actief mee aan de slag, ook in 
houding/waarden/opvoeding. 



 

6 

4 SAMEN ONDERWIJS ONTWIKKELEN 

In de visietekst van UC Leuven-Limburg groep lerarenopleiding is ‘leraars bewegen samen’ 

één van de fundamenten. In een opleiding die congruent wil handelen met haar visie op 

goed onderwijs, neemt de samenwerking met het werkveld dan ook een belangrijke plaats 

in. We willen de opleiding van onze toekomstige leraren graag samen vorm en inhoud geven 

met de gedreven professionals in de kleuterscholen.  

4.1 Co-scholen 

Daarom opteren we voor een intensieve samenwerking met zogenaamde co-scholen. Een co-

school is een stageschool die zich engageert om een groep studenten van verschillende 

opleidingsjaren gedurende een schooljaar kansen te bieden in verschillende contexten 

praktijkervaring op te doen. Daarbij worden ze begeleid en ondersteund door 

studentencoaches uit de opleiding en door mentoren van de stageschool. 

 

Een co-school engageert zich om in coöperatief verband en collegiaal nieuwe leerkrachten op 

te leiden. Op die manier versterken we de samenwerking tussen de opleiding en 

kleuterschool. De studentencoaches kunnen zich immers profileren als eerste aanspreekpunt, 

waardoor de contacten tussen de stageschool en de opleiding versterkt worden.  

4.2 Los meewerkende stagescholen 

Naast de stages in de co-scholen krijgen onze studenten ook de kans om stage te lopen in 

een zelf gekozen stageplaats. Hiermee komen we tegemoet aan de vraag van studenten die 

hun tewerkstellingskansen in eigen regio willen vergroten. 

Ook met deze stageplaatsen gaan we een intensieve samenwerking aan gedurende de 

looptijd van één stageperiode.  

5 CONTACTPERSONEN VOOR DE REGULIERE OPLEIDING 

5.1 Campus Diest 

stageadministratie Bieke Stals bieke.stals@ucll.be / stage.diest@ucll.be 
  016 375 403 

5.2 Campus Heverlee 

stageadministratie Chantal Sodermans chantal.sodermans@ucll.be 
  016 375 609
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6 BASISTERMINOLOGIE 

6.1 Stagiair 

De student die stage loopt.  

Afwisselend worden hiervoor ook de termen ‘de leraar in wording’ en ‘de student’ gebruikt.  

6.2 Studentencoach 

Een personeelslid van de hogeschool die de student begeleidt in zijn totaal functioneren en 

in de concretisering van de eigen doelen en werkpunten voor een volledig academiejaar.  

De studentencoach begeleidt groeilabo’s en praktijk. 

6.3 Groeilabo 

 In een groeilabo worden studenten (individueel of in kleine groep) gecoacht in hun groei 

naar leraarschap. Volgende aspecten komen aan bod: motivatie, professionele identiteit, 

handelen als leerkracht (kennen, kunnen en zijn) op de stageschool, leerervaringen op de 

hogeschool en in een bredere maatschappelijke context, ervaringen in samenwerken op 

diverse wijze, beroepsverwachtingen, coachingsvaardigheden … 

 Studenten geven onder begeleiding van een studentencoach betekenis aan hun 

praktijkervaringen. Ze koppelen deze aan de input die ze vanuit de andere 

opleidingsonderdelen verwerven. Vanuit reflectie op praktijkervaringen, eigen leervragen, 

onderwijstheorieën en onderliggende waarden zoeken ze samen met hun studentencoach 

antwoorden op de vraag naar wat goed onderwijs is en hoe je dat kan realiseren. Ze 

geven meer kleur en inhoud aan belangrijke referentiekaders voor kleuteronderwijzers en 

leraars in het algemeen. Vanuit verschillende invalshoeken denken studenten na hoe zij 

op een persoonlijke manier diverse aspecten van leraarschap kunnen samenbrengen en 

kunnen ontplooien. 

6.4 community 

 Een groep studenten uit de verschillende opleidingsfasen (1-2-3 BaKO) die vaak 

gekoppeld zijn aan een reeks co-scholen van eenzelfde regio. Ze worden voor de 

opleidingsonderdelen ‘praktijk’ en ‘groeilabo’ samengebracht en gecoacht door enkele 

studentencoaches.  

 Het werken in een community biedt o.a. kansen tot leren van elkaar over de 

opleidingsfasen heen (co-teaching, tutor, intervisie, …).  

Bovendien kunnen studenten elkaar steunen op de stageplek.  

6.5 Klasmentor 

Het personeelslid van de stageplaats dat de stage van één of meerdere stagiairs begeleidt 

gedurende een afgebakende periode en met een welbepaalde opdracht. 

6.6 School- of stagementor 

Het personeelslid van de stageplaats dat de stages binnen de school/scholengemeenschap 

coördineert en superviseert. 
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6.7 Opleidingsfase 

De opleiding is ingedeeld in 3 opleidingsfases (= opleidingsjaren).  

 Opleidingsfase 1 – OF 1 (= 1 BaKO)  

 Opleidingsfase 2 - OF 2 (= 2 BaKO)  

 Opleidingsfase 3 – OF 3 (= 3 BaKO)  

6.8 Semester 

Elke opleidingsfase is opgedeeld in 2 semesters. 

 Opleidingsfase 1 (OF 1) semester 1 + semester 2 

 Opleidingsfase 2 (OF 2) semester 3 + semester 4 

 Opleidingsfase 3 (OF 3) semester 5 + semester 6 

6.9 SIS 

Het Stage Informatie Systeem is een onlineapplicatie waarin studenten hun lesrooster 

moeten invoeren en de begeleiders van de opleiding stagebezoeken plannen. 

6.10 Praktijkkompas 

Alle specifieke informatie, zoals concrete stageactiviteiten met data en opdrachten, afspraken 

en verwachtingen i.v.m. praktijkmap… gebundeld per opleidingsfase en per semester.  

6.11 Praktijkmap 

Een map met het praktijkkompas, voorbereidingen, formulieren… die tijdens de stage steeds 

ter inzage van mentor en lector aanwezig is in de stageklas.  

6.12 Verschillende soorten stage 

6.12.1 Ervaringsdagen 

Tijdens de ervaringsdagen krijgen studenten de kans om te proeven van verschillende 

facetten van onderwijs in verschillende contexten. Ze ‘ervaren’ verschillende taken in een 

school en leren de schoolwerking kennen in al zijn facetten. Deze stage kan ook plaatsvinden 

in een niet schoolse context.  

6.12.2 Verkenningsdagen 

 De verkenningsdagen hebben tot doel de stageklas te ‘leren kennen’ en aan eigen 

werkpunten te werken.  

 Er wordt gericht geobserveerd, er wordt zoveel mogelijk geparticipeerd als klas-assistent, 

geëxperimenteerd, uitgeprobeerd,… 

 De student kan gerichte opdrachten krijgen vanuit de opleiding maar toont ook eigen 

engagement en initiatief. Op deze manier krijgt hij voeling met het school- en 

klasgebeuren.  

 Tijdens verkenningsdagen volgt hij alle activiteiten van de kleuters ook deze van 

specifieke leerkrachten (bijvoorbeeld lichamelijke opvoeding).  
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6.12.3 Actieve stage 

 De student functioneert meerdere opeenvolgende dagen als professional in wording 
op klas- en schoolniveau. 

 Naarmate de opleiding vordert, functioneert de student zelfstandiger en neemt een 
steeds grotere verantwoordelijkheid op.  

6.12.4 Inzetdagen 

(co-)scholen die zich engageren om studenten voor een volledig jaar te begeleiden, mogen 

deze studenten inzetten voor allerlei taken (activiteiten op mesoniveau) 

Deze taken worden steeds gepland in overleg met de student en studentencoach. Zij kunnen 

niet plaatsvinden tijdens:  

 (les)activiteiten op de hogeschool waarbij een verplichte aanwezigheid vereist is,  

 tijdens verkenningsdagen of actieve stages,  

 het weekend voor de stage begint,  

 blok- en examenperiodes of testdagen  

 belangrijke informatiemomenten.  

In OF 3 worden ze ingebouwd in de praktijkplanning. 

Een student die in semester 6, omwille van een stage in het buitenland, niet of minder 

aanwezig kan zijn in de co-school, plant de inzetdagen tijdens semester 5.  

Bij twijfel kan er altijd contact opgenomen worden met de studentencoach. 

Aantal dagen  

 OF 1: 2 dagen. 

  De opleiding voorziet daarnaast 1 dag pietendienst. 

 OF 2: 2 dagen: één dag per stageschool  

  De student presteert daarnaast nog één inzetdag voor de opleiding 

  (Bv hulp bij infodagen,…)  

 OF 3: 9 dagen gekoppeld aan stage en één dag gekoppeld aan de  

  mentorenvorming. 

Suggesties voor invulling:  

 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) 

 participatie aan de activiteiten van de zorgcoördinator,  

 zeker in OF 3 kunnen studenten de verantwoordelijkheid voor een deel van de 

organisatie of een groep kleuters opnemen, actief meewerken aan (de voorbereiding 

van) een schoolproject en vervangingen in een klas (maximaal 5 dagen). Voor meer 

informatie verwijzen we naar praktijkkompas ‘praktijk III.  

 … 

6.12.5 Internationale stage 

In de loop van opleidingsfase 3 kunnen studenten ervoor kiezen om stage te lopen in een 

internationale context. Bijkomende informatie over de internationale stage is terug te vinden 

in de mobiliteitswijzer. 
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7 PRAKTIJKOPBOUW  

De verschillende stages gaan afhankelijk van het type en van de keuze van de student door 

in een co-school, een los-meewerkende stageschool of een stageplaats in binnen- of 

buitenland. 

 

De planning van de verschillende stagetypes vinden mentoren terug op de praktijkkalender.  

Deze praktijkkalender en andere documenten voor mentoren kunnen terug gevonden 

worden op de praktijkwebsite (https://www.ucll.be/samenwerken/stages/stage-brabant-

bako-balo/stage-brabant-bako) 

 

Voor studenten verwijzen we naar het digitaal academisch kalender.  

Studenten vinden alle andere documenten en formulieren voor de praktijk op de Toledo 

course ‘Praktijk’. 

8 ALGEMENE VERWACHTINGEN EN AFSPRAKEN 

8.1 Toekennen en zoeken van stageplaatsen 

8.1.1  Stageschool toegewezen door de opleiding (co-scholen)  

co-scholen bieden stageplaatsen aan voor het komende schooljaar. In bijlage 3 vind je 

een overzicht van alle co-scholen van BaKO/BaLO Diest en BaKO/BaLO Heverlee voor het 

academiejaar 2019-2020. 

De verdeling van de studenten gebeurt door de opleiding. De studenten mogen in geen 

geval op eigen initiatief contact opnemen met deze scholen.  

Er wordt een stage-overeenkomst gemaakt voor de volledige groep studenten zodat de 

administratieve last beperkt is en door de opleiding bezorgd aan de co-school 

8.1.2  Los-meewerkende stageschool 

Indien er voor bepaalde stageperiodes onvoldoende stageplaatsen aangeboden werden door 

co-scholen, kunnen studenten zelf op zoek gaan naar een stageschool.  

In dat geval verwachten we dat de student voor aanvang van de stage contact opneemt met 

de directie van de stageschool om een stageovereenkomst af te sluiten.  

Per stageschool zorgt de student voor 3 gehandtekende exemplaren: één voor de 

stageschool, een voor het dossier en één voor de student zelf. De stageovereenkomst vind je 

in bijlage 4A of bijlage 4B. 

8.1.3  Familie en kennissen op de stageplaats 

De student ziet er zelf op toe dat er in de aangeboden of los-meewerkende stageschool geen 

familielid tot en met de vierde graad is. Bovendien mag er geen beïnvloedende relatie zijn 

noch met de directie, noch met een klasmentor, noch met administratief en/of 

onderhoudspersoneel en beleidsverantwoordelijken. Dit zou een objectieve beoordeling 

kunnen verhinderen. Dit geldt voor alle vestigingen van de stageplaats. De student heeft de 

plicht de stagecoördinator en de studentencoach in voorkomend geval op de hoogte te 

brengen binnen de drie werkdagen nadat de stageverdeling bekend gemaakt werd. De 

stagecoördinator wijst een andere stageplaats aan. Overtreding van deze regel wordt 

https://www.ucll.be/samenwerken/stages/stage-brabant-bako-balo/stage-brabant-bako
https://www.ucll.be/samenwerken/stages/stage-brabant-bako-balo/stage-brabant-bako
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beschouwd als een onregelmatigheid waardoor de student niet kan slagen op praktijk van de 

opleidingsfase. 

8.2 Geneeskundige verplichtingen ter bescherming van stagiaires 
lerarenopleiding 

Bij de start van het academiejaar verzorgt de arbeidsgeneesheer van de externe dienst voor 

preventie en bescherming op het werk (IDEWE) een infosessie voor de studenten 

kleuteronderwijs met uitleg over de beroepsrisico’s, de preventiemaatregelen die genomen 

kunnen worden en de hepatitis A-vaccinatie. 

IDEWE wenst dat alle eerstejaarsstudenten kleuteronderwijs een hepatitis A-vaccinatie 

krijgen. De hepatitis A-vaccinatie is niet wettelijk verplicht voor de stage, maar wordt wel 

sterk aangeraden. Voor de praktische regeling verwijzen we naar Toledo.  

 

In het VGM-dossier van de student staan alle risico’s opgenomen waaraan, volgens de 

hogeschool, de studenten worden blootgesteld, alsook de maatregelen die worden getroffen. 

Dit VGM-dossier in bijlage 5 maakt deel uit van het stagecontract.  

 

De student legt het VGM-dossier ter ondertekening voor aan de directie van de 

stageschool en voegt het toe aan zijn stagemap.  

Door het VGM-dossier te ondertekenen bevestigt de stageplaats dat de vermelde 

maatregelen in orde en voldoende zijn. Indien een organisatie bijkomende maatregelen eist, 

dient de organisatie dit te melden via het VGM-dossier.  

 

Als de stageschool van mening is dat de student aan extra risico’s wordt blootgesteld 

en er extra maatregelen genomen moeten worden, noteert de stageschool dit op het 

VGM-dossier. De stageschool bezorgt dan ook een risicoanalyse of werkpostfiche aan de 

student.  

Het is de verantwoordelijkheid van de student om de extra risico’s en maatregelen, alsook de 

risicoanalyse of werkpostfiche, door te geven via het onthaal of sandra.monsecour@ucll.be 

Dit wordt dan verder individueel opgevolgd. 

8.3 Risicoanalyse i.f.v. moederschapsbescherming 

Elke zwangerschap wordt onmiddellijk gemeld aan de stageplaats en op de lerarenopleiding. 

Na melding van de zwangerschap dient de studente een medisch onderzoek te ondergaan bij 

de arbeidsgeneesheer, indien de stageschool dit vermeldt op het VGM-dossier en dit aldus 

staat opgenomen in de risicoanalyse van de stageplaats. 

De arbeidsgeneesheer zal nagaan of er specifieke maatregelen moeten getroffen worden ter 

bescherming van moeder en/of kind. Indien werkaanpassing niet mogelijk is, wordt de 

zwangere studente preventief verwijderd. 

Een studente, waarvoor tijdens de zwangerschap specifieke maatregelen werden getroffen, 

dient bij borstvoeding de arbeidsgeneesheer te raadplegen vóór het einde van de normale 

periode van de bevallingsrust. 

8.4 Verzekering  

Gedurende de uitvoering van deze stageovereenkomst blijft de stagiair verzekerd door de 

opleidingsinstelling als volgt:  

 

mailto:sandra.monsecour@ucll.be
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Tegen lichamelijke ongevallen zowel tijdens de stage als op de weg van en naar de 

stageplaats, volgens de waarborgen opgenomen in respectievelijk polisnummer 

010.720.159.456 (AXA Belgium.) en polisnummer 45.286.254 (Ethias). 

De wagen van de student (materiële schade) wordt niet verzekerd door de hogeschool. 

De student dient bij het gebruik van zijn wagen na te gaan of de stage-instelling dit 

verzekert of dat zij zelf hiervoor instaan. Voor meer informatie over verzekering studenten 

kan je terecht bij de heer Wim Moens, medewerker logistiek vzw UC Leuven 

Lerarenopleiding op het nummer 016 375 606.  

De verzekering inzake burgerlijke aansprakelijkheid van de studenten valt ten laste 

van de stageplaats’, zoals bepaald door het artikel VII.19 van het decreet betreffende het 

onderwijs XXVI d.d.17/6/16, wat het artikel II.355/1 van de codex Hoger Onderwijs 

wijzigt. 

8.5 Verplichte aanwezigheid  

Alle praktijkactiviteiten zijn verplicht, ook diegene die plaatsvinden in het opleidingsinstituut 

(bv praktijkintro,…). De student bewijst zijn aanwezigheid op de stageschool aan de hand 

van een aanwezigheidskaart die hij dagelijks laat handtekenen door de mentor. 

 

De student is minimum één kwartier voor en na schooltijd en ook tijdens de middagpauze 

aanwezig in de stageschool. Op die momenten kunnen activiteiten praktisch voorbereid 

worden en kan de klas opgeruimd worden. Er is dan ook tijd en ruimte voor nabespreking 

met de mentor en/of de studentencoach en/of medestudent. 

Wij stimuleren dat studenten zoveel mogelijk aspecten van het schoolgebeuren kunnen 

ervaren. In overleg met de schoolmentor kan de student deelnemen aan koffiepauzes, 

oudercontacten, CLB- en personeelsvergaderingen, conferenties en bijscholingen, projecten, 

gesprekken met de taakleerkracht, directie e.d. 

8.5.1 Procedure bij een gewettigde afwezigheid 

Ben je afwezig wegens ziekte of een andere reden tijdens de lesweken of stage, dan dien je 

dit te melden én te wettigen via de procedure die je vindt op het intranet via volgende 

link:  

 

Voor campus Clenardus (Diest): 

https://intranet.ucll.be/nl/student/studeren-aan-ucll/pba-het-onderwijs-kleuteronderwijs-

clenardus/administratie/melding-afwezigheid-campus-clenardus 

 

Voor campus Hertogstraat (Heverlee): 

https://intranet.ucll.be/nl/student/studeren-aan-ucll/pba-het-onderwijs-kleuteronderwijs-

hertogstraat/administratie/melding-afwezigheid-campus-hertogstraat 

 

https://intranet.ucll.be/nl/student/studeren-aan-ucll/pba-het-onderwijs-kleuteronderwijs-clenardus/administratie/melding-afwezigheid-campus-clenardus
https://intranet.ucll.be/nl/student/studeren-aan-ucll/pba-het-onderwijs-kleuteronderwijs-clenardus/administratie/melding-afwezigheid-campus-clenardus
https://intranet.ucll.be/nl/student/studeren-aan-ucll/pba-het-onderwijs-kleuteronderwijs-hertogstraat/administratie/melding-afwezigheid-campus-hertogstraat
https://intranet.ucll.be/nl/student/studeren-aan-ucll/pba-het-onderwijs-kleuteronderwijs-hertogstraat/administratie/melding-afwezigheid-campus-hertogstraat
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Onderneem volgende stappen bij afwezigheid op stage:  

 Meld je afwezigheid op de dag van de afwezigheid vóór de start van je stage via de 

procedure op intranet 'Melding afwezigheid'.  

Vul daar het online formulier in.  

Doe deze elektronische melding vóór de start van de stage.  

Duid bij Afwezig voor: ‘Stage' aan 

 Daarenboven verwittig je minstens zowel de stagementor van de stageschool als je 

studentencoach van UCLL (via mail of telefonisch)  

 Wettig je afwezigheid binnen de 3 dagen met een origineel attest (= een doktersattest of 

bewijs van overmacht, een afspraak voor het rijexamen, een geplande afspraak bij de 

tandarts,… zijn geen gewettigde afwezigheden).  

 Als je al een afwezigheidsattest hebt, laad je dit meteen op. Schrijf rechtsboven duidelijk 

je fase en studierichting. Als je naam niet duidelijk op het document staat, schrijf je 

die zelf in drukletters in de rechterbovenhoek. Scan het originele attest of maak een 

duidelijke foto, selecteer het bestand via 'Bladeren' en klik op 'Uploaden'. 

 Klik op 'Versturen' als je het formulier volledig hebt ingevuld en het attest hebt opgeladen 

of het attest later zal opladen. 

 Bewaar bevestigingsmail 

Na het versturen van je afwezigheid krijg je een mail met de bevestiging. Verwijder 

deze mail niet. Hierin staat een link waarin je je inzending nog kan wijzigen en een 

afwezigheidsattest opladen, mocht je dit pas later ontvangen. 

 Laad je attest later op: 

Laad het originele attest binnen de 3 dagen op (startend vanaf de dag van de 

afwezigheid), als je nog geen attest hebt op het moment van de melding. Klik hiervoor op 

de link in de bevestigingsmail. Schrijf rechtsboven duidelijk je fase en studierichting. 

Als je naam niet duidelijk op het document staat, schrijf je die zelf in drukletters in de 

rechterbovenhoek. Scan het originele attest of maak een duidelijke foto, selecteer het 

bestand via 'Bladeren' en klik op 'Uploaden'. Klik op 'Versturen' als je het attest hebt 

opgeladen. Bewaar de bevestigingsmail die je hierna ontvangt. 

8.5.2 Sanctie bij ongewettigde afwezigheid 

Een ongewettigde afwezigheid tijdens praktijkactiviteiten (nl. stage, praktijkintroducties, 

sessie groeilabo,…) kan leiden tot het niet slagen. 

Het niet verwittigen van de stageschool en opleiding bij (gewettigde) afwezigheid wordt 

beschouwd als ongewettigde afwezigheid.  

8.5.3 Procedure bij afwezigheid van de stagementor 

Indien de mentor, om welke reden ook, de onderwijspraktijk van een student niet kan 

bijwonen, kan de praktijk enkel doorgaan indien een collega (kleuter) onderwijzer of de 

directie de verantwoordelijkheid van de klastitularis overneemt. In ieder geval beslist de 

directie van de stageschool of de praktijk kan doorgaan. 

8.5.4 Afwezigheden wegens bijzondere omstandigheden 

Het spreekt voor zich dat deze 'bijzondere omstandigheden' zoveel mogelijk vermeden 

worden. 

https://intranet.ucll.be/nl/student/studeren-aan-ucll/pba-het-onderwijs-kleuteronderwijs-hertogstraat/administratie/ziek-afwezig-campus-hertogstraat#Melding%20afwezigheid
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Indien een stageactiviteit omwille van bijzondere of onvoorziene omstandigheden binnen de 

lerarenopleiding niet kan plaatsvinden, waarschuwt de lerarenopleiding de studenten via mail 

of een mededeling op het intranet. Ook de stagescholen worden door de lerarenopleiding 

gewaarschuwd. 

 

Indien de studenten omwille van uitzonderlijke redenen (bv staking e.d.) beslissen tot 

afwezigheid op de stage: 

- motiveren zij hun beslissing aan de studentencoach en de opleidingsverantwoordelijke. 

- verantwoorden zij zich bij de directie van de stageschool en bij de stagementor. 

 

De beslissing in verband met het inhalen van deze activiteit gebeurt door 

opleidingsverantwoordelijken en wordt via mail of een mededeling op intranet aan de 

studenten meegedeeld. 

8.6 Inhalen van stage 

In principe dient de student iedere gemiste stagekans in te halen. Dit gebeurt in overleg 

tussen student, de studentencoach en de stageschool.  

8.6.1  Studenten van OF 1 en OF 2  

- ervaringsdagen: de student kan maximaal 2 dagen afwezig zijn wegens ziekte of 

overmacht zonder deze dagen te moeten inhalen. De student blijft verantwoordelijk voor 

het uitvoeren van alle opdrachten. Indien de student 3 of meerdere dagen gewettigd 

afwezig is voert hij de opdrachten op zelfstandige basis uit, gespreid over het hele 

semester. 

 

- verkenningsdagen en actieve stage: de student mag op jaarbasis 1 dag missen omwille 

van ziekte of gewettigde afwezigheid en 1 dag missen omwille 

schoolorganisatorische redenen zonder deze te moeten inhalen. Beide dagen mogen 

niet in dezelfde stageweek vallen.  

8.6.2 Studenten van OF 3 

De student mag op jaarbasis slechts 3 dagen missen omwille van ziekte of gewettigde 

afwezigheid zonder deze te moeten inhalen. Per stageperiode mag maximaal slechts 1 dag 

gemist worden (omwille van ziekte of gewettigde afwezigheid) zonder deze te moeten 

inhalen.  

 

concrete procedure en afspraken inzake het inhalen van de stage  

- De student neemt zelf initiatief tot het inhalen van stage in overleg met de 

studentencoach en de stageschool.  

- Onder school-organisatorische redenen verstaan we activiteiten die op initiatief 

van de school georganiseerd worden en geen verband houden met de stage van de 

student (bv: schoolreizen of uitstappen, pedagogische studiedag, feesten, specifieke 

dag of halve dag activiteiten begeleid door externen, …).  

- Indien een student geen stageactiviteiten kan begeleiden omwille van school-

organisatorische redenen wordt in de mate van het mogelijke en mits toestemming 
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van de directie actieve participatie gevraagd. De student maakt een verslag van de 

bijgewoonde activiteit en voegt dat toe aan zijn praktijkdossier. Deze actieve 

participatie geldt echter niet als inzetdag.  

- Indien de realisatie van het stagepakket en de begeleiding vanuit de opleiding 

omwille van bovengenoemde redenen te sterk onder druk komen te staan, kunnen 

extra stagedagen gevraagd worden.  

Op bovenstaande regels kan een uitzondering worden toegestaan na overleg binnen de 

community van studentencoaches.  

8.7 Stopzetten van stage  

8.7.1 De student beslist zelf de stage stop te zetten 

Indien een student beslist zijn stage stop te zetten, is het noodzakelijk dat hij alle 

betrokkenen in de lerarenopleiding (studentendienst, opleidingsverantwoordelijke, 

studentencoach) en in de stageschool (directie, mentoren) onmiddellijk verwittigt. Een 

gesprek met de betrokken studentencoach is verplicht. Er wordt een formulier ‘stopzetten 

stage met wederzijds akkoord’ (bijlage 6A) opgesteld dat student en de studentencoach 

ondertekenen.  

8.7.2 Stageschool en/of opleiding beslissen tot stopzetten van de stage 

(Artikel 26 van het Onderwijs en examenreglement 2019-2020 (OER)) 

We verwachten dat de student tijdens de stage een positieve leerhouding toont en zijn 

verantwoordelijkheden nakomt.  

 

Wanneer de student echter in gebreke is gebleven op vlak van voorbereiding van de 

stage (bijvoorbeeld onvoldoende voorbereidingen, laattijdig indienen, onvoldoende 

materiaal om de activiteiten te begeleiden) of bij ernstig disfunctioneren van de student 

kan de studentencoach - al dan niet op vraag van de stageschool - in overleg met de 

klasmentor, de opleidingsverantwoordelijke en de studentendienst, de student verbieden om 

verder stage te lopen in een bepaalde stageschool.  
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conform artikel 26 van het OER 2019-2020 wordt er remediëringskans geboden.  

Hierbij wordt volgende procedure gevolgd:  

 

De studentencoach nodigt de student uit voor een gesprek 

 De student participeert aan dit gesprek.  
 Tijdens dit gesprek wordt in onderling overleg een 

remediëringsplan (bijlage 6B) opgesteld: de gemaakte 
afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een 
gedateerde afsprakennota en ondertekend door de 
student en studentencoach. 

 

 De student reageert NIET op 
de uitnodiging van de 
opleiding.  
 

 Indien na de 3de uitnodiging 
via mail nog steeds geen 
gehoor wordt gegeven door de 
student, vult de opleiding 
formulier ‘stopzetten van stage 
door de opleiding’ (bijlage 
6C) in en bezorgt het via mail 
aan de student. 

 Tijdens dit remediëringsgesprek wordt tevens 
onderzocht of de student de stage kan verderzetten in 
de stageschool of dat een andere school dient gezocht te 
worden.  

 In geval een andere stageschool dient gezocht te 
worden gaat de student zelf op zoek naar een school. De 
voorgestelde stageschool wordt voorgelegd aan de 
studentencoach ter goedkeuring.  

IN beide gevallen contacteert de studentencoach de 
stageschool en brengt hen op de hoogte van de het 
remediëringsplan 

 

Voor en/of tijdens de stage controleert de studentencoach 
of de gemaakte afspreken door de student worden 
nageleefd  

 

Indien de student de afspraken vastgelegd in de 
afsprakennota niet nakomt en het ernstig falend 
functioneren aanhoudt, beslist studentencoach de student 
uit te sluiten voor verdere deelname aan de stages.  

 

De student wordt uitgenodigd op een gesprek. Indien de student niet reageert 
op de uitnodiging: zie supra  

Het formulier 'stopzetten stage door student’ (bijlage 6A) 
wordt opgesteld en ondertekend door student en de 
studentencoach. 

 

De opleiding brengt de stageschool op de hoogte van de 
beslissing tot stopzetting van de stage. 

 

Indien de student weigert te tekenen, wordt door de 
studentencoach formulier ‘stopzetten van stage door de 
opleiding' (bijlage 6C) opgesteld en via mail aan de 
student bezorgd. 

 

De studentencoach brengt de stageschool en voorzitter 
van de examencommissie op de hoogte van de beslissing 
tot stopzetting van de stage. 
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8.8 communicatie en omgangsvormen  

Zowel in het opleidingsinstituut als in de stagescholen verwachten we een respectvolle 

omgang met kleuters, ouders, directie, het personeel en medestudenten. We verwachten 

beleefdheid, correctheid, vriendelijkheid, dienstvaardigheid, stipt naleven van afspraken, een 

correcte omgangstaal in een gepast register en zin voor orde.  

 

Vanuit het besef dat cultuur en identiteit een dynamisch en meervoudig gegeven is, neemt 

de opleiding het respectvol leren omgaan met diversiteit als uitgangspunt. We stellen ons 

tolerant op tegenover het dragen van religieuze symbolen (bv hoofddoeken,…) en andere 

tijdsgebonden uitingsvormen (tatoeages, piercings,…) op de opleiding.  

Tijdens stages daarentegen verwachten we dat de student de regels en afspraken van 

de stageschool omtrent omgangsvormen en kleding naleeft. We vragen de directie 

en/of mentoren dan ook de studenten hierover voldoende te informeren. Minimaal 

verwachten we kledij aangepast aan de rol van leerkracht en aandacht voor persoonlijke 

hygiëne.  

 

In de communicatie met mentoren en -directies verwachten we dat studenten een 

formele stijl hanteren in de schriftelijke (brief, e-mail, SMS) en mondelinge communicatie. 

Bovendien verwachten we dat ze zorgvuldig omgaan met de privé-tijd van de stagementor 

(bijvoorbeeld vermijden van niet-dringende mails tijdens het weekend of in de 

avonduren,…). 

8.9 Deontologisch omgaan met informatie 

De student gaat in het opleidingsinstituut en tijdens de stage op professioneel discrete wijze 

om met delicate informatie over de medestudenten, de op stageschool aanwezige kinderen, 

hun familie en de personeelsleden van de stageschool: 

- Hij respecteert het recht op privacy (o.a. in gebruik van namen van kinderen in 

stagedocumenten, het nemen van foto's, het raadplegen van een kind-dossier, …):  

* voor stageopdrachten waarbij de student expliciet gevraagd wordt om 

zorgondersteuning te bieden, vraagt de opleiding dat de student onder begeleiding 

kind-dossiers kan raadplegen.  De student is hierbij op de hoogte van het 

ambtsgeheim (bijlage 7A). 

* Hij plaatst geen verbale informatie/ commentaren en fotomateriaal in verband met de 

stage (kinderen, personeel van de stageschool, medestudenten,…) op sociale 

netwerksites (facebook, twitter,…). 

- Hij houdt rekening met de deontologische code binnen de school m.b.t. communicatie 

over kinderen en met ouders en informeert zich hierover bij de mentor.  

8.10 Filmopname 

Om zicht te krijgen op het eigen functioneren of in functie van een opleidingstaak of 

begeleiding, kan de student of de studentencoach vragen om een filmopname te maken. 

Deze filmopnames worden enkel gebruikt in het kader van de opleiding en niet verspreid. 

Bijlage 7B en 7C beschrijft de procedure die opleiding in dat verband hanteert (o.a. een 

brief meegegeven om te laten ondertekenen door de ouders,…)   
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9 VERWACHTINGEN EN AFSPRAKEN I.V.M. STAGE 

Voor concrete afspraken en verwachtingen ivm opdrachten, voorbereidingen, …. verwijzen 

we naar de praktijkkompassen. Deze wordt per opleidingsfase en per semester opgesteld en 

zit vooraan in de praktijkmap, die door de student bij aanvang van een stageperiode aan de 

mentor ter inzage wordt aangeboden.  

 

Enkele gemeenschappelijke afspraken en aandachtspunten:  

 de student gaat nooit onvoorbereid naar de stageschool; alle schriftelijke voorbereidingen 

worden bijgehouden/bewaard in de praktijkmap.  

 de student werkt met de leerplannen die in de school gebruikt worden. De opleiding 

vraagt begrip voor de complexiteit van het leerproces dat de studenten hierin doorlopen. 

Eerste en tweedejaars moeten zich nog sterk oriënteren in de leerplannen. Vanaf het 

einde van het tweede jaar moet de student correct de doelen formuleren.  

 Materiaalgebruik 

Bij aanvang van de stage maakt de student afspraken rond het gebruik van materiaal (en 

eventuele kosten dat dit met zich meebrengt).  

 We durven ervan uitgaan dat de student mag gebruik maken van het basismateriaal 

van de stageklas (steeds na overleg en mits goedkeuring van de klasmentor).  

 Enkel bij specifieke materiaalkeuze door de student, bekostigt de student zelf het 

materiaal. 

 De student gaat duurzaam en respectvol om met materiaal van de stageklas.  

 De opleiding en de klasmentor coachen de student hoe materiaal duurzaam maar ook 

realistisch gebruikt kan worden. De lerarenopleiding stimuleert een sober gebruik van 

materiaal en dringt aan op creatief gebruik van kosteloos (maar waardevol) 

materiaal. 
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10 BEGELEIDEN EN BEOORDELEN 

10.1 Deontologische code  

Het is niet geoorloofd dat studenten of ouders/derden contact opnemen met de mentor of 

een ander personeelslid van de stageschool om bijvoorbeeld de begeleiding of evaluatie van 

de stage te bediscussiëren. Indien dit toch gebeurt, geeft dit aanleiding tot een negatieve 

beoordeling van de professionele houding van de student of tot het openen van de 

tuchtprocedure zoals beschreven in het onderwijs- en examenreglement. 

10.2 competentieprofiel  

Bij de begeleiding en beoordeling van de praktijk wordt het competentieprofiel gebruikt. 

Het competentieprofiel is opgedeeld in 4 competentievelden.  

 Leraars bewegen voor kinderen en jongeren 

 Leraars bewegen met hun hele zijn 

 Leraars bewegen met kennis van zaken 

 Leraars bewegen samen 

In het centrum (het vijfde veld) staan competenties die nodig zijn om ook in de andere vier 

velden te ontwikkelen 

 

Binnen elk competentieveld onderscheiden we verschillende competenties die ook evolueren 

naarmate de opleiding vordert. Het competentieprofiel met de beheersingsniveau ’s per 

opleidingsfase vindt men in bijlage 1. 

 

Bij de beoordeling bekijken we de 5 competentievelden als gehelen. We spreken geen 

afzonderlijk oordeel uit per competentie maar over het hele competentieveld. De student 

moet voldoende behalen op de 5 competentievelden om te kunnen slagen. 

10.3 Documenten/ formulieren i.v.m. begeleiding en beoordeling  

Om het leerproces van de student te begeleiden worden verschillende documenten gebruikt.  

10.3.1  Feedbackschrift (student)  

Dagelijks blikken student en mentor terug op de voorbije stagedag en bespreken de 
positieve prestaties en werkpunten. De student noteert zijn eigen reflecties en de feedback 
van de mentor in een feedbackschrift. Zeker tijdens in de eerste opleidingsfase is het 
belangrijk dat de mentor regelmatig checkt of de feedback en de werkpunten begrepen zijn.  
Het is echter niet de bedoeling dat het feedbackschrift gecorrigeerd wordt door de mentor.    

10.3.2  Praktijkverslag (mentor en lector)  

Op het einde van een actieve stage (mentor) of n.a.v. een beoordelend stagebezoek (lector) 

noteert de mentor of bezoekende lector observaties, feedback en feedforward in functie van 

de beheersingsniveau ’s die verwacht worden op de verschillende competentievelden van het 

competentieprofiel. In het praktijkverslag schetsen mentoren en lectoren m.a.w. het 

functioneren van de student vanuit het competentieprofiel.  
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10.3.3  Groeiverslag (enkel voor studenten OF 3)  

Tijdens “praktijk III” maakt de student een groeiversalg  ter voorbereiding van het 

driehoeksgesprek. Hierin beschrijft de student het leerproces dat hij doormaakt doorheen 

praktijk III, rekening houdend met de praktijkverslagen van mentoren en lectoren en eigen 

reflecties  

 

Onderstaand overzicht geeft weer hoe deze documenten gebruikt worden doorheen de 

verschillende opleidingsfasen.  

10.4 Begeleidings- en beoordelingstraject  

10.4.1 Praktijk I (10 studiepunten)  

Semester 1 in de praktijk  
begeleiden 

 mentor geeft elke dag feedback, student noteert deze feedback in het feedbackschrift. 
 lector gaat coachend op bezoek tijdens verkenningsdagen eind november-begin december 

(zonder praktijkverslag).  

Student noteert de feedback van lector in het feedbackschrift. 
 op het einde van het eerste semester geeft de mentor bondig schriftelijk feedback aan de 

hand van het praktijkverslag semester 1. Hij noteert zowel sterke punten als 

aandachtspunten i.v.m. het functioneren van de student.  

opleiding  

Op de dag van de examenbespreking wordt een individueel tussentijds feedbackgesprek 

georganiseerd met de studentencoach. In dit gesprek wordt het persoonlijk proces van de 
student inzake examens en praktijk besproken.  

Wanneer ernstige moeilijkheden tijdens stage worden gesignaleerd (door mentoren of 
studentencoach) wordt dit tijdens dit gesprek aan de student gemeld zodat heroriëntering 

kan overwogen worden.  

 

semester 2  

 
MAART 

in de praktijk  

begeleiden 
 mentor geeft elke dag feedback, student noteert deze feedback in zijn feedbackschrift. 

stand van zaken 

 mentor vult praktijkverslag in op het einde van de stage in maart.  

 lector gaat op stagebezoek en maakt een praktijkverslag. 

opleiding 

 na de stage in maart vindt een groeibespreking plaats (reflectie en tussentijdse feedback 

op basis van ingevulde verslagen van mentor en lector). De student ontvangt een 
schriftelijke tussentijdse evaluatie.  

 

MEI/JUNI 
 

in de praktijk 
begeleiden 

 mentor geeft elke dag feedback, student noteert deze feedback in zijn feedbackschrift 

stand van zaken:(actieve stage in mei) 
 mentor vult praktijkverslag in op het einde van de stage. 

 lector gaat op stagebezoek en maakt een praktijkverslag. 

Opleiding 
Na de stage in mei krijgt de student de kans een gesprek aan te vragen bij zijn 

studentencoach om bijkomende toelichting te geven over de stage. Ter voorbereiding van dit 
gesprek zorgt de student voor de nodige documentatie. Dit gesprek is niet verplicht en kan  

op initiatief van de student maar ook op vraag van de studentencoach.  
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10.4.2 Praktijk II (14 studiepunten)  

STAGE 

3-4 jarigen 
 

NOVEMBER  

in de praktijk 

Begeleiden (tijdens verkenningsdagen en actieve stage)  
 mentor geeft elke dag feedback, student noteert deze feedback in zijn feedbackschrift. 

 lector gaat coachend op bezoek tijdens actieve stage (geen praktijkverslag)  

Student noteert de feedback in zijn feedbackschrift. 

Stand van zaken  

 mentor vult een praktijkverslag in op einde van de actieve stage van november.  

opleiding  
 individueel intake: student en studentencoach blikken terug op OF 1 op basis van het 

praktijkrapport. 

 examenbespreking januari  

Op de dag van de examenbespreking wordt een individueel tussentijds feedbackgesprek 
georganiseerd met de studentencoach. In dit gesprek wordt het persoonlijk proces van de 

student inzake examens en praktijk besproken.  

Wanneer ernstige moeilijkheden tijdens stage worden gesignaleerd (door mentoren of 
studentencoach) wordt dit tijdens dit gesprek aan de student gemeld zodat heroriëntering 

kan overwogen worden. 
 

STAGE  

3-4 jarigen 
 

MAART 

in de praktijk 

Begeleiden 
 mentor geeft elke dag feedback, student noteert in het feedbackschrift.  

Stand van zaken (actieve stage in maart)  

 mentor vult praktijkverslag in op het einde van de stage in maart. 

 lector maakt een praktijkverslag tijdens stagebezoek.  

opleiding 

 na de stage in maart vindt een groeibespreking plaats (reflectie op basis van ingevulde 

verslagen van mentor en lector). 
 

STAGE  

5-jarigen 
 

MEI 
 

in de praktijk 

Begeleiden 
 mentor geeft elke dag feedback, student noteert in het feedbackschrift 

Stand van zaken  

 mentor vult praktijkverslag in op het einde van de stage in mei  

 lector gaat op stagebezoek en maakt een praktijkverslag.  

opleiding 
Na de stage in mei krijgt de student de kans een gesprek aan te vragen bij zijn 

studentencoach om bijkomende toelichting te geven over de stage. Ter voorbereiding van dit 

gesprek zorgt de student voor de nodige documentatie. Dit gesprek is niet verplicht en kan  
op initiatief van de student maar ook op vraag van de studentencoach.  

 



 

22 

10.4.3 Praktijk III (20 studiepunten)  

PRAKTIJK 

NOVEMBER 
SEMESTER 5 

in de praktijk 

Begeleiden (tijdens verkenningsdagen en actieve stage)  
 mentor geeft elke dag feedback, student noteert deze feedback in zijn feedbackschrift. 

 lector kan op coachend op bezoek komen tijdens actieve stage (geen praktijkverslag)  

Student noteert de feedback in zijn feedbackschrift. 

Stand van zaken  

 mentor vult een praktijkverslag in op einde van de actieve stage van november.  

opleiding  
 individueel intake: student en studentencoach blikken terug op OF 2 op basis van het 

praktijkrapport  

 coaching tijdens groeilabosessies: studenten gaan samen met studentencoach op zoek 

naar verschillende acties om werkpunten aan te pakken en kwaliteiten te stretchen.  
 Groeiverslag: na de stage in november maakt de student een groeiverslag op basis van 

feedbackschrift, zelfreflecties in zijn agenda, gesprekken met mentor en studentencoach, 

feedback van lector, het praktijkverslag van de mentor,…  

 examenbespreking januari  

Op de dag van de examenbespreking wordt een individueel tussentijds feedbackgesprek 
georganiseerd met de studentencoach. In dit gesprek wordt het persoonlijk proces van de 

student inzake examens en praktijk besproken.  
Wanneer ernstige moeilijkheden tijdens stage worden gesignaleerd (door mentoren of 

studentencoach) wordt dit tijdens dit gesprek aan de student gemeld zodat heroriëntering 

kan overwogen worden. 
 

SEMESTER 6 in de praktijk 
Begeleiden (tijdens verkenningsdagen en actieve stage)  

 mentor geeft elke dag feedback, student noteert deze feedback in zijn feedbackschrift. 

 

Stand van zaken  

 Voorafgaand aan het driehoeksgeprek 

 Student werkt zijn groeiverslag af ter voorbereiding van driehoekgesprek en dient 

in afspraak met de STC dit verslag enkele dagen voor het driehoeksgesprek in.  
 Mentor maakt een praktijkverslag ter voorbereiding van driehoekgesprek en 

bezorgt het aan de STC enkele dagen voor het driehoeksgesprek. 

 STC of lector gaat op stagebezoek en maakt een praktijkverslag. 

 STC bereidt driehoeksgesprek voor a.d.h.v. praktijkverslag(en) van eigen bezoek 

en van eventuele collega’s, het groeiverslag van student en de praktijkverslagen 

van de mentor.  
 Tijdens het driehoeksgeprek 

 Student heeft bewijslast mee (praktijkmap met inbegrip van gegevens ivm de 

inzetdagen en de gepresteerde meso-taken) 
 Mentor zorgt voor kopie van zijn praktijkverslag.  

 

Opleiding  

 coaching tijdens groeilabosessies: studenten gaan samen met studentencoach op zoek 

naar verschillende acties om werkpunten aan te pakken en kwaliteiten te stretchen.  
 groeiverslag: na de stage semester 6 vervolledigt de student zijn groeiverslag op basis 

van feedbackschrift, zelfreflecties in zijn agenda, het praktijkverslagen van de mentor en 

lectoren, gesprekken,…  
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10.5 Wijze waarop het eindoordeel tot stand komt  

10.5.1 1 BaKO (OF 1)  

10.5.1.1 Eindoordeel 

geslaagd/niet-geslaagd 

10.5.1.2 Wijze waarop het eindoordeel tot stand komt 

Op het einde van opleidingsfase 1 wordt verwacht dat de student de doelen van OF 1 op de 

5 competentievelden van het competentieprofiel behalen.  

 

De volgende cesuren worden gehanteerd: 

 Niet geslaagd: indien de student de beheersingsniveau’s op één of meerdere 

competentievelden van OF 1 niet behaalt.  

Een onvoldoende voor één van deze competentievelden van OF 1 leidt 

dus automatisch tot een NIET GESLAAGD voor Praktijk I. 

 Geslaagd: indien de student de beheersingsniveau’s van alle competentievelden van 

OF 1 behaalt.  

 

10.5.1.3 De studentencoach vormt zich een oordeel 

 Op basis van het beeld dat hij zich heeft gevormd van de student doorheen het jaar 

(gebaseerd op verslagen van de mentoren en lectoren, het tussentijds feedbackgesprek 

(januari), de tussentijds groeibespreking (maart), … 

 Na de stage in mei krijgt de student de kans een gesprek aan te vragen bij zijn 

studentencoach om bijkomende toelichting te geven over de stage. Ter voorbereiding van 

dit gesprek zorgt de student voor de nodige documentatie. Dit gesprek is niet verplicht en 

kan op initiatief van de student maar ook op vraag van de studentencoach.  

 Op basis van het voorgaande vormt de STC zich een oordeel over de mate waarin de 

student het beheersingsniveau heeft aangetoond. Dit oordeel wordt besproken binnen de 

community van studentencoaches en ter validering voorgelegd aan de praktijkevaluatie.  

 De eindbeoordeling wordt tijdens deze praktijkevaluatie definitief vastgelegd en via 

een praktijkrapport meegedeeld aan de student.  

10.5.1.4 Bijkomende relevante informatie over de evaluatie 

 Tolereerbaar: neen  

 2de examenkans: neen  

 Sanctionering:  

* Er geldt een verplichte aanwezigheid bij alle praktijkgerelateerde activiteiten in de 

opleiding en in de stageschool. Bij een ongewettigde afwezigheid tijdens deze 

praktijkgerelateerde activiteiten kan de student niet meer slagen op Praktijk I.  

Alle verplichte activiteiten (praktijkintro’s, stagedagen,...) dienen gepresteerd te 

worden om een eindoordeel te kunnen ontvangen.  
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* Het niet tijdig inleveren van taken (praktijkmap, praktijkverslagen, voorbereidingen, …. 

die integraal deel uit maken van de evaluatie) kan leiden tot het niet slagen voor 

‘praktijk I’.  

10.5.2   2 BaKO (OF 2)  

10.5.2.1 Eindoordeel 

cijfer op 20 

10.5.2.2 Wijze waarop het eindoordeel tot stand komt 

Op het einde van opleidingsfase II wordt verwacht dat de student de beheersingsniveau’s 

van OF 2 op alle competentievelden van het competentieprofiel behaalt. 

Om te kunnen slagen op Praktijk II dient de student bijgevolg een voldoende te behalen op 

alle competentievelden van OF 2.  

10.5.2.3 De studentencoach vormt zich een oordeel:  

 Op basis van het beeld dat hij zich heeft gevormd van de student doorheen het jaar 

(gebaseerd op verslagen van de mentoren en lectoren, het tussentijds 

feedbackgesprek (januari), de tussentijds groeibespreking (maart), , … 

 .Na de stage in mei krijgt de student de kans een gesprek aan te vragen bij zijn 

studentencoach om bijkomende toelichting te geven over de stage. Ter voorbereiding 

van dit gesprek zorgt de student voor de nodige documentatie. Dit gesprek is niet 

verplicht en kan op initiatief van de student maar ook op vraag van de 

studentencoach.  

 Op basis van het voorgaande vormt de STC zich een oordeel over de mate waarin de 

student het beheersingsniveau heeft aangetoond. Dit oordeel wordt besproken binnen de 

community van studentencoaches en ter validering voorgelegd aan de praktijkevaluatie.  

 De eindbeoordeling wordt tijdens deze praktijkevaluatie definitief vastgelegd en via 

een praktijkrapport meegedeeld aan de student.  

10.5.2.4 Bijkomende relevante informatie over de evaluatie 

 Tolereerbaar: neen  

 2de examenkans: neen  

 Sanctionering:  

* Er geldt een verplichte aanwezigheid bij alle praktijkgerelateerde activiteiten in de 

opleiding en in de stageschool. Bij een ongewettigde afwezigheid tijdens deze 

praktijkgerelateerde activiteiten kan de student niet meer slagen op Praktijk II. Alle 

verplichte activiteiten (praktijkintro’s, stagedagen,...) dienen gepresteerd te worden 

om een eindoordeel te kunnen ontvangen.  

* Het niet tijdig inleveren van taken (praktijkmap, praktijkverslagen, 

voorbereidingen,…. die integraal deel uit maken van de evaluatie) kan leiden tot het 

niet slagen voor ‘praktijk II’.  
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10.5.3 3 BaKO (OF 3): Praktijk III (20 SP)  

10.5.3.1 Eindoordeel 

cijfer op 20 

10.5.3.2 Wijze waarop het eindoordeel tot stand komt 

Op het einde van opleidingsfase III wordt verwacht dat de student de beheersingsniveau’s 
van OF 3 op alle competentievelden van het competentieprofiel behaalt. 
Om te kunnen slagen op Praktijk III, dient de student bijgevolg een voldoende te behalen op 
alle competentievelden van OF 3.  
De evaluatie van de praktijk bij 2,5 jarigen wordt meegenomen in het geheel van Praktijk III. 
Voor meer specificaties verwijzen we naar Toledo (praktijk III) en het praktijkkompas 
Praktijk III. 

10.5.3.3 Het driehoeksgesprek tussen student, mentor en studentencoach 

De student maakt ter voorbereiding op dit gesprek een voorlopige beeldvorming in een 
groeiverslag aan de hand van de beheersingsniveau’s OF 3 van het competentieprofiel.  
De mentor maakt een praktijkverslag ter voorbereiding van driehoekgesprek.  
Het groeiverslag van de student en het praktijkverslag van de mentor worden ter 
voorbereiding van het driehoeksgesprek aan de studentencoach bezorgd. 
Tijdens het driehoeksgesprek maken de 3 partijen (student, mentor en studentencoach) de 
balans op van het functioneren van de student op het einde van OF 3.  

10.5.3.4 Deze voorlopige beeldvorming is gebaseerd op 

 Het stage-oordeel op de peuterstage. 
 De zelfevaluatie van de student in het groeiverslag. Hierin brengt de student zijn eigen 

leren en functioneren in beeld. De student maakt hierbij gebruik van feedback die hij 
kreeg in de loop van het jaar (gesprekken mentor, directie en lectoren, coaching, 
tussentijds feedbackmoment ...). 

 De praktijkverslagen van de mentor: hierin beschrijft de mentor, samen met de collega’s, 
het functioneren van de student op het vlak van de competenties. 

 De praktijkverslagen van de lectoren van de opleiding. Hierin schetsen de lectoren een 
beeld van het functioneren van de student vanuit het competentieprofiel. Men baseert 
zich hiervoor op het evaluatiebezoek op de werkplek van de student. Tijdens dit bezoek 
observeert de lector de student in de stageschool en gaat hij in gesprek met betrokkenen. 

10.5.3.5 De studentencoach vormt zich een oordeel:  

 Op basis van het beeld dat hij zich heeft gevormd van de student doorheen het jaar 
(gebaseerd op verslagen van de mentoren en lectoren, het tussentijds feedbackgesprek, 
de groeikompassen van de student, …. 

 Op basis van het driehoeksgesprek. Dit gesprek is bedoeld om een valide en betrouwbaar 
beeld te krijgen van de student voor de vooropgestelde beheersingsniveau’s van het 
competentieprofiel.  

 Op basis van het voorgaande vormt de STC zich een oordeel over de mate waarin de 

student het beheersingsniveau heeft aangetoond. Dit oordeel wordt besproken binnen de 

community van studentencoaches en ter validering voorgelegd aan de 

praktijkevaluatie.  
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 Het eindcijfer wordt tijdens deze praktijkevaluatie definitief vastgelegd.  

Indien de student niet geslaagd is, ontvangt hij een praktijkrapport met de nodige 

toelichting. 

10.5.3.6 Bijkomende relevante informatie over de evaluatie 

 Tolereerbaar: neen 

 2de examenkans: neen  

 Sanctionering:  

* Er geldt een verplichte aanwezigheid bij alle praktijkgerelateerde activiteiten in de 

opleiding en in de stageschool. Bij een ongewettigde afwezigheid tijdens deze 

praktijkgerelateerde activiteiten kan de student niet meer slagen op Praktijk III. Alle 

verplichte activiteiten (praktijkintro’s, stagedagen,...) dienen gepresteerd te worden 

om een eindoordeel te kunnen ontvangen.  

* Op het einde van het opleidingsjaar vindt een driehoeksgesprek plaats tussen 

stagementor, de studentencoach en student. Om te mogen deelnemen aan dit 

driehoeksgesprek dient de student te hebben deelgenomen aan alle verplichte 

praktijkgerelateerde activiteiten in de opleiding en in de stageschool.  

* Het niet tijdig inleveren van taken (praktijkmap, praktijkverslagen, voorbereidingen, 

(die integraal deel uit maken van de evaluatie) kan leiden tot het niet slagen voor 

Praktijk III.  

 

Voor meer concrete informatie verwijzen we naar de praktijkkompassen en Toledo! 
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11 OVERZICHT BIJLAGEN BIJ DE PRAKTIJKWIJZER 

zie aparte documenten 

bijlage 1 - competentieprofiel OF1 - OF2 - OF 3  

bijlage 2 - relatie domeinspecifieke leerresultaten (DLR's) en competentieprofiel 
OF3 

bijlage 3 - co-scholen BaKO-BaLO Brabant (versie 24 juni 2019)  

bijlage 4A - stageovereenkomst lerarenopleiding kleuteronderwijs (Diest)  

bijlage 4B - stageovereenkomst lerarenopleiding kleuteronderwijs (Heverlee) 

bijlage 5 - VGM kleuteronderwijs UCLL 

bijlage 6A - stopzetten van stage met wederzijds akkoord 

bijlage 6B - stopzetten van stage: remediëringsplan 

bijlage 6C - stopzetten van stage door de opleiding  

Bijlage 7 - Afspraken inzake inkijken van kinddossiers en filmen van kinderen 
(GDPR)  

Om zicht te krijgen op het eigen functioneren of in functie van een opleidingstaak of 

begeleiding, kan de student of de studentencoach vragen om een filmopname te maken of 

een kinddossier in te kijken.  

De student brengt de stageschool/stagementor en ouders hiervan op de hoogte aan de hand 

van volgende brieven:  

 

Bijlage 7A. Brief voor de directie ivm het kunnen inkijken van zorgdossiers 

Bijlage 7B. Brief voor de directie om toestemming te vragen tot het filmen in de klas 

Bijlage 7C. Brief voor de ouders om toestemming te vragen tot het filmen in de klas 

Er moet toestemming worden gevraagd aan de ouders: 

 Om de leerkrachten te ontlasten neemt de student het initiatief en bezorgt onderstaande 

brief aan alle ouders en volgt de resultaten verder op.  

 Advies aan de stageschool: tijdens de infovergaderingen tussen klastitularis en ouders in 

het begin van het schooljaar, kunnen al aangesproken worden dat dit er aan komt en 

dat het voor de opleiding van de student belangrijk is dat ze hun toestemming geven. 

 



BIJLAGE 1             Competentieprofiel OF 1 (1 BaKO ) 
 

Leraars bewegen voor kinderen ....
Voelt interesses en belangstelling van kinderen aan. 
Voelt zich verantwoordelijk voor kinderen, heeft oog voor welbevinden en 
behoeften van kinderen. 

Heeft oog voor betrokkenheid en ontwikkeling 

Gaat in relatie met kinderen.  Maakt een warm contact met elke kleuter en 
de hele klasgroep 

Leraars bewegen met hun hele zijn....

Geeft aan wat hij denkt, voelt en wilt ...brengt onder woorden wat hij 
belangrijk vindt. 

Is zich bewust van zijn maatschappelijke rol en zijn voorbeeldfunctie hierin 
naar kleuters.

Durft te leren uit fouten en gelooft in eigen groeikracht.

Neemt verantwoordelijkheid voor zichzelf, voor eigen leren en in situaties 
die zich in de klas of de school aandienen

bewegen met kennis van zaken
Kent referentiekaders en verbindt ze aan concrete klas-of schoolsituaties. 

Brengt kinderen en de klas in beeld (observeren). 

Realiseert (samen) een goed basisaanbod. 

Gebruikt betrokkenheid en ontwikkelingsdoelen met het oog op 
fundamenteel leren.  

Toont beginnend klasmanagement en durft de klas in handen nemen 

Spreekt kinderen aan en maakt contact via speelse, expressieve interacties 

bewegen samen
Zorgt voor een goede communicatie met medestudenten, mentor, 

begeleiders uit hogeschool.  

Zet eerste stappen naar ouders..

Is samen met mentor verantwoordelijk voor het klasgebeuren

Toont engagement voor het bredere schoolse gebeuren

Toont een onderzoekende, reflectieve 
houding : neemt intiatief om te leren,  stelt 
zichzelf vragen, gaat aan de slag met 
feedback, wil actief bronnen raadplegen, 
toont aan dat hij gegroeid is.

Heeft oog voor diversiteit, wil verschillen 
tussen mensen als meerwaarde zien. 



Competentieprofiel OF 2 (2 BaKO ) 

 

Leraars bewegen voor kinderen 
Speelt in op interesses van kleuters en vertrekt vanuit talenten van 
kinderen(vanuit observatie) m.h.o groeikansen van kleuters .

Werkt aan zelfsturing en zelfstandigheid van kleuters, (kleuters leren keuzes 
maken) 

Observeert breed  en maakt brede zorg waar: veilig basismilieu creëren, aandacht 
voor WB van kleuters. 

Bouwt een mooie leerkrachtkindrelatie uit,  werkt sensitief vanuit een positieve 
grondhouding met het oog op verbondenheid 

Leraars bewegen met hun hele zijn
Krijgt zicht op de eigen professionele identiteit en de subjectieve onderwijstheorie.

Neemt maatschappelijk engagement op. 

Leert uit kwaliteiten en fouten en gelooft in eigen groeikracht.

Wil inspireren.

Met kennis van zaken
Beheerst referentiekaders en verbindt ze aan concrete klas- en 
schoolsituaties. 

Vertrekt vanuit observatie, kennis van leer- en ontwikkelingsprocessen van 
kinderen om zijn aanbod vorm te geven.  

Werkt doelgericht, maakt keuzes (werkvorm, materialen, …) om deze 
doelen zo goed mogelijk te realiseren doorheen activiteiten. 

Creëert krachtige speelleeromgevingen met het oog op fundamenteel 
leren  (rijk basismilieu /verrijkte hoeken, dynamisch speels en muzisch 
expressief zijn) 

Kan een klasgroep leiden: organisatie, planning, begeleidingsstijl

Gaat in interactie en geeft rijke denk- en taalimpulsen gericht op 
ontwikkeling 

Leraars bewegen samen
Beseft dat er verschillende partners zijn om samen school te maken en 

communiceert professioneel:

-Durft gesprekken met ouders aanknopen en hen uitnodigen in de klas

-Durft zich present stellen in een schoolteam en toont engagement binnen 
schoolgebeuren

-Betrekt de school en zijn omgeving bij het uitwerken van zijn aanbod (brede 
school)

Toont een onderzoekende, reflectieve en innovatieve 
houding : neemt het eigen leren in handen, durft 
vernieuwend zijn in zijn aanbod, reflecteert systematisch 
op en werkt onderzoeksgericht aan de eigen praktijk.

Gaat actief met diversiteit om .



Competentieprofiel OF 3 (3 BaKO )  
 

 

Leraars bewegen voor kinderen...
Werkt vanuit een kindgerichte grondhouding waarbij hij/zij gelooft in de unieke en 

positieve groeikansen van elke kleuter. 

Is gericht op fundamenteel leren en de emancipatie van elk kind met het oog op 
maatschappelijke participatie. 

Vertrekt van uit het perspectief van het kind om zijn onderwijs te realiseren.

Kan brede zorg en specifieke zorg waarmaken, bieden, eventueel in overleg met 
interne en externe partners 

Werkt aan kwaliteitsvolle interacties met het kind en tussen kinderen 

Leraars bewegen met hun hele zijn...
Werkt aan een professionele identiteit en ontwikkelt een visie waarmee hij keuzes kan 

verantwoorden en duiden waar hij mee bezig is.

Streeft naar authentiek zijn waarbij er  overeenstemming is tussen wie hij is en wat hij 
doet (congruent handelen vanuit een identiteit) 

Heeft een brede en open blik op de samenleving.   Toont een kritisch maatschappelijk 
bewustzijn. 

Leert vanuit een geloof in eigen groeikracht 

Profileert zichzelf en gebruikt eigen sterkten 
om anderen te inspireren. (talentgerichtheid) 

Bewegen met 

kennis van zaken...
Gebruikt referentiekaders op een correcte wijze in concrete klas- en schoolsituaties

Vertrekt vanuit observatie en kennis van ontwikkelingsprocessen om elke kleuter 
maximale ontwikkelingskansen te geven.  

Heeft voldoende basiskennis (o.a. m.b.t. ontwikkelingsdoelen) en kan deze 
onderzoekend verder op peil houden en versterken i.f.v. nieuwe ontwikkelingen .

Brengt kinderen tot fundamenteel leren door onderbouwde, krachtige 
speelleeromgevingen ontwerpen.  

Maakt ifv de dynamiek van de klasgroep doordachte keuzes in kindgericht, 
betekenisvol, geïntegreerd aanbod,  

Beheerst de skills om een gepaste organisatie, planning, begeleidingsstijl te 
realiseren I.f.v. de dynamiek van de klasgroep .   

Toont interactiebekwaamheid (met kinderen, tussen kinderen) 

- heeft 

Leraars bewegen samen...
Is gericht op samen school maken met verschillende partners en professionele 

communicatie:

-Werkt aan eigen professionaliteit m.b.t. ouderbetrokkenheid

-Werkt aan samen onderwijs ontwikkelen binnen eigen schoolteam, regionaal, 
internationaal

-Neemt het volledige klas- en schoolfunctioneren ten volle op

-Functioneert op mesoniveau en weet hoe hij kan meewerken aan schoolbeleid (co-
creatie) 

Is gericht op de bredere internationale samenleving om onderwijs te ontwikkelen.

Toont een reflectieve en onderzoekende, innovatieve en deskundige 
houding : heeft een houding van levenslang leren, is informatie-en 
mediawijs, toont de nodige zelfregie en ondernemingszin binnen de 
opleiding en op de werkplek.  

Neemt diversiteit als uitgangspunt.  Gaat hier actief mee aan de slag, 
ook in houding/waarden/opvoeding
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BIJLAGE 2  
Relatie tussen domeinspecifieke leerresultaten (DLR's) en 
competentieprofiel van OF3 

 

1 COMPETENTIEVELD 1: LERAARS BEWEGEN VOOR KINDEREN  

1.1 De leraar kleuteronderwijs 

 Werkt vanuit een kindgerichte grondhouding waarbij hij/zij gelooft in de unieke en 

positieve groeikansen van elke kleuter. (DLR 1 en 2) 

 Is gericht op fundamenteel leren en de emancipatie van elk kind met het oog op 

maatschappelijke participatie. (DLR 2) 

 Vertrekt van uit het perspectief van het kind om zijn onderwijs te realiseren. (DLR 1 en 2) 

 Kan brede zorg en specifieke zorg waarmaken, bieden, eventueel in overleg met interne 

en externe partner. (DLR 1, 2, 6, 7, 8)  

 Werkt aan kwaliteitsvolle interacties met het kind en tussen kinderen. (DLR 2) 

1.2 Overeenkomst met domeinspecifieke leerresultaten 

 KO DLR 01: De Educatieve Bachelor in het kleuteronderwijs creëert krachtige speelleeromgevingen: hij 

zoekt naar afstemming tussen de belevingswereld en de beginsituatie van het kind, de context van de 

klas/school en de beoogde ontwikkelingsdoelen. Hij realiseert kwaliteitsvolle interacties met ieder kind 

en inclusief onderwijs zodat elk kind maximaal leert en ontwikkelt. Hij zoekt binnen het schoolteam 

ondersteuning wanneer er zorgen zijn over het ontwikkelingsverloop.    

 KO DLR 02: De Educatieve Bachelor in het kleuteronderwijs creëert een positief en verbindend leef- en 

speelleerklimaat  gericht op persoonlijkheidsontwikkeling, emancipatie en maatschappelijke participatie 

van elk kind. Hij heeft oog voor het welzijn van elk kind. Hij herkent opvoedingsvragen en -noden en 

speelt hier gepast op in.   

 KO DLR 06: De Educatieve Bachelor in het kleuteronderwijs betrekt alle ouders en verzorgers als 

volwaardige partners bij het onderwijs van hun kinderen en het schoolgebeuren. Hij communiceert 

respectvol met oog voor diversiteit en houdt rekening met de complexiteit van de context. 

 KO DLR 07: De Educatieve Bachelor in het kleuteronderwijs werkt zowel autonoom als teamgericht. Hij 

neemt in een onderwijsteam mee de verantwoordelijkheid op voor de realisatie van de onderwijsvisie 

en het schoolwerkplan. Hij werkt samen en overlegt over de pedagogische en didactische opdracht en 

aanpak.  Hij reflecteert met collega’s over het functioneren van het team. 

 KO DLR 08: De Educatieve Bachelor in het kleuteronderwijs neemt initiatief om te communiceren en 

samen te werken met externe partners om het welbevinden en/of de leerkansen van de kinderen te 

verhogen. 
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2 COMPETENTIEVELD 2: LERAARS BEWEGEN MET HUN HELE ZIJN.  

2.1 De leraar kleuteronderwijs 

 Geeft aan wat hij denkt, voelt en wilt … brengt onder woorden wat hij belangrijk vindt. 

(DLR 5) 

 Werkt aan een professionele identiteit en ontwikkelt een visie waarmee hij keuzes kan 

verantwoorden en duiden waar hij mee bezig is. (DLR 9) 

 Streeft naar authentiek zijn waarbij er overeenstemming is tussen wie hij is en wat hij 

doet (congruent handelen vanuit een identiteit). (DLR 5) 

 Heeft een brede en open blik op de samenleving. Toont een kritisch maatschappelijk 

bewustzijn. (DLR 9 en 10) 

 Leert vanuit een geloof in eigen groeikracht. (DLR 5) 

 Profileert zichzelf en gebruikt eigen sterkten om anderen te inspireren (talentgerichtheid). 

(DLR 5) 

2.2 Overeenkomst met de domeinspecifieke leerresultaten 

 KO DLR 05: De Educatieve Bachelor in het kleuteronderwijs blijft de kwaliteit van zijn onderwijs 

ontwikkelen. Hij reflecteert systematisch en kritisch over zijn eigen functioneren, zijn klas- en 

schoolpraktijk, stuurt bij en definieert professionaliseringsnoden. Hij zoekt naar onderbouwde 

antwoorden op vragen die de praktijk oproept en kan praktijkgericht onderzoek uitvoeren. Hij wisselt 

nieuwe inzichten en ervaringen uit. 

 KO DLR 09: De Educatieve Bachelor in het kleuteronderwijs kan een onderbouwd standpunt innemen 

over onderwijskundige thema’s en de rol van de leraar in de samenleving, ook in internationaal 

perspectief.   

 KO DLR 10: De Educatieve Bachelor in het kleuteronderwijs informeert zich over en denkt kritisch en 

met een open geest na over actuele maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen. Dit doet hij vanuit 

zijn rol als leraar. 
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3 COMPETENTIEVELD 3: LERAARS BEWEGEN MET KENNIS VAN 
ZAKEN.  

3.1 De leraar kleuteronderwijs 

 Gebruikt referentiekaders op een correcte wijze in concrete klas- en schoolsituaties. (DLR 

3) 

 Vertrekt vanuit observatie en kennis van ontwikkelingsprocessen om elke kleuter 

maximale ontwikkelingskansen te geven. (DLR 1) 

 Heeft voldoende basiskennis (o.a. m.b.t. ontwikkelingsdoelen) en kan deze onderzoekend 

verder op peil houden en versterken i.f.v. nieuwe ontwikkelingen. (DLR 3 en DLR 5) 

 Brengt kinderen tot fundamenteel leren door onderbouwde, krachtige 

speelleeromgevingen te ontwerpen. (DLR 2,4,5) 

 Maakt ifv de dynamiek van de klasgroep doordachte keuzes in kindgericht, betekenisvol, 

geïntegreerd aanbod. (DLR 1) 

 Beheerst de skills om een gepaste organisatie, planning, begeleidingsstijl te realiseren 

I.f.v. de dynamiek van de klasgroep. (DLR 4) 

 Toont interactiebekwaamheid (met kinderen, tussen kinderen). (DLR 1) 

3.2 Overeenkomst met domeinspecifieke leerresultaten 

 KO DLR 01: De Educatieve Bachelor in het kleuteronderwijs creëert krachtige speelleeromgevingen: hij 

zoekt naar afstemming tussen de belevingswereld en de beginsituatie van het kind, de context van de 

klas/school en de beoogde ontwikkelingsdoelen. Hij realiseert kwaliteitsvolle interacties met ieder kind 

en inclusief onderwijs zodat elk kind maximaal leert en ontwikkelt. Hij zoekt binnen het schoolteam 

ondersteuning wanneer er zorgen zijn over het ontwikkelingsverloop.    

 KO DLR 02: De Educatieve Bachelor in het kleuteronderwijs creëert een positief en verbindend leef- en 

speelleerklimaat  gericht op persoonlijkheidsontwikkeling, emancipatie en maatschappelijke participatie 

van elk kind. Hij heeft oog voor het welzijn van elk kind. Hij herkent opvoedingsvragen en -noden en 

speelt hier gepast op in.   

 KO DLR 03: De Educatieve Bachelor in het kleuteronderwijs heeft inzicht in de brede ontwikkeling van 

de kleuter. Hij beheerst, actualiseert, verbreedt en verdiept zijn inhoudelijke en didactische expertise 

binnen alle leergebieden van de ontwikkelingsdoelen. Hij wendt deze geïntegreerd aan bij de 

vormgeving en realisatie van de speelleeromgeving. Hij gebruikt een correcte en uitdagende taal die de 

kinderen tot verdere ontwikkeling stimuleert. 

 KO DLR 04: De Educatieve Bachelor in het kleuteronderwijs organiseert voor kinderen en zichzelf een 

veilige, werkbare en stimulerende leef- en speelleeromgeving. Hij zorgt voor een flexibele doel- en 

kindgerichte planning. Hij gaat correct om met relevante administratieve taken. 

 KO DLR 05: De Educatieve Bachelor in het kleuteronderwijs blijft de kwaliteit van zijn onderwijs 

ontwikkelen. Hij reflecteert systematisch en kritisch over zijn eigen functioneren, zijn klas- en 

schoolpraktijk, stuurt bij en definieert professionaliseringsnoden. Hij zoekt naar onderbouwde 

antwoorden op vragen die de praktijk oproept en kan praktijkgericht onderzoek uitvoeren. Hij wisselt 

nieuwe inzichten en ervaringen uit. 
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4 COMPETENTIEVELD 4 LERAARS BEWEGEN SAMEN 

4.1 De leraar kleuteronderwijs 

 Is gericht op samen school maken met verschillende partners en professionele 

communicatie. (DLR 6,7,8) 

 Werkt aan eigen professionaliteit m.b.t. ouderbetrokkenheid (DLR 6) 

 Werkt aan samen onderwijs ontwikkelen binnen eigen schoolteam, regionaal, 

internationaal. (DLR, 7, 8, 9) 

 Neemt het volledige klas- en schoolfunctioneren ten volle op. (DLR 1 en 7) 

 Functioneert op mesoniveau en weet hoe hij kan meewerken aan schoolbeleid (co-

creatie). (DLR 7) 

 Is gericht op de bredere internationale samenleving om onderwijs te ontwikkelen. (DLR 9) 

4.2 Overeenkomst met domeinspecifieke leerresultaten  

 KO DLR 06: De Educatieve Bachelor in het kleuteronderwijs betrekt alle ouders en verzorgers als 

volwaardige partners bij het onderwijs van hun kinderen en het schoolgebeuren. Hij communiceert 

respectvol met oog voor diversiteit en houdt rekening met de complexiteit van de context. 

 KO DLR 07: De Educatieve Bachelor in het kleuteronderwijs werkt zowel autonoom als teamgericht. Hij 

neemt in een onderwijsteam mee de verantwoordelijkheid op voor de realisatie van de onderwijsvisie 

en het schoolwerkplan. Hij werkt samen en overlegt over de pedagogische en didactische opdracht en 

aanpak.  Hij reflecteert met collega’s over het functioneren van het team. 

 KO DLR 08: De Educatieve Bachelor in het kleuteronderwijs neemt initiatief om te communiceren en 

samen te werken met externe partners om het welbevinden en/of de leerkansen van de kinderen te 

verhogen. 

 KO DLR 09: De Educatieve Bachelor in het kleuteronderwijs kan een onderbouwd standpunt innemen 

over onderwijskundige thema’s en de rol van de leraar in de samenleving, ook in internationaal 

perspectief.   
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5 ALGEMEEN 

5.1 De leraar kleuteronderwijs 

 Toont een reflectieve en onderzoekende, innovatieve en deskundige houding: heeft een 

houding van levenslang leren, is informatie- en mediawijs, toont de nodige zelfregie en 

ondernemingszin binnen de opleiding en op de werkplek.  

 Neemt diversiteit als uitgangspunt. Gaat hier actief mee aan de slag, ook in 

houding/waarden/opvoeding 

5.2 Overeenkomst met domeinspecifieke leerresultaten  

 KO DLR 01: De Educatieve Bachelor in het kleuteronderwijs creëert krachtige speelleeromgevingen: hij 

zoekt naar afstemming tussen de belevingswereld en de beginsituatie van het kind, de context van de 

klas/school en de beoogde ontwikkelingsdoelen. Hij realiseert kwaliteitsvolle interacties met ieder kind 

en inclusief onderwijs zodat elk kind maximaal leert en ontwikkelt. Hij zoekt binnen het schoolteam 

ondersteuning wanneer er zorgen zijn over het ontwikkelingsverloop.    

 KO DLR 02: De Educatieve Bachelor in het kleuteronderwijs creëert een positief en verbindend leef- en 

speelleerklimaat  gericht op persoonlijkheidsontwikkeling, emancipatie en maatschappelijke participatie 

van elk kind. Hij heeft oog voor het welzijn van elk kind. Hij herkent opvoedingsvragen en -noden en 

speelt hier gepast op in.   

 KO DLR 05: De Educatieve Bachelor in het kleuteronderwijs blijft de kwaliteit van zijn onderwijs 

ontwikkelen. Hij reflecteert systematisch en kritisch over zijn eigen functioneren, zijn klas- en 

schoolpraktijk, stuurt bij en definieert professionaliseringsnoden. Hij zoekt naar onderbouwde 

antwoorden op vragen die de praktijk oproept en kan praktijkgericht onderzoek uitvoeren. Hij wisselt 

nieuwe inzichten en ervaringen uit. 

 KO DLR 10: De Educatieve Bachelor in het kleuteronderwijs informeert zich over en denkt kritisch en 

met een open geest na over actuele maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen. Dit doet hij vanuit 

zijn rol als leraar. 
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co-scholen lerarenopleiding Brabant (campus Clenardus - campus Hertogstraat) 
 

nr school straat post stad 
BaLO BaKO BaLO BaKO 

Diest Heverlee 

1.  De Hoogvlieger Herseltsesteenweg 221 3200 Aarschot x x   

2.  Ourodenberg Kerkstraat 27 3200 Aarschot x x   

3.  Sancta Maria Kardinaal Mercierstraat 10 3200 Aarschot   x x 

4.  Sint-Jozefscollege Bekaf 65 3200 Aarschot x x   

5.  't Minnepoortje Minnestraat 9 3460 Assent x x   

6.  De Vlindertuin Herseltsebaan 1 3271 Averbode x x   

7.  Sint-Anna Baalsebaan 330 3128 Baal x x   

8.  De Puzzel De Bruynlaan 19 3130 Begijnendijk   x x 

9.  De Verre Kijker Staatsbaan 181 3460 Bekkevoort x x   

10.  De Waaier Egenhovenstraat 24A 3060 Bertem   x x 

11.  De Kinderberg Bergstraat 18 3360 Bierbeek   x x 

12.  De Lijsterboom Lijsterstraat 30 3052 Blanden    x 

13.  Gemeentelijke Basisschool Bierbeekstraat 4 3052 Blanden   x  

14.  GEKKO Dorp 19 2820 Bonheiden    x 

15.  De Bron Linterseweg 10 3440 Budingen x x   

16.  De Duizendpoot Schoolstraat 27 3380 Bunsbeek (Glabbeek)   x x 

17.  GBS Schaffen-Deurne Hasseltsebaan 39 3290 Deurne x x   

18.  De kleine prins Sint Jacobsplein 9 3290 Diest  x   

19.  De kleine prins Weerstandsplein 3 3290 Diest x x   

20.  De Pit Overstraat 37 3290 Diest x x   

21.  KSD campus Deurne (kleuterschool) Peetersstraat 14 3290 Diest  x   

22.  KSD campus Sint-Jan (kleuterschool J. Sweygersstraat 14 3290 Diest  x   

23.  KSD campus Sint-Jan (lagere school) Peetersstraat 14 3290 Diest x    

24.  KSD campus Voorzienigheid Demerstraat 12 (lager en kleuter) 3290 Diest x x   

25.  KSD campus Voorzienigheid Wijngaardstraat 6 (1ste lj en kleuter) 3290 Diest x x   

26.  Sint-Annaschool Rootstraat 34 3080 Duisburg   x x 

27.  GBS Eindhout Schoolstraat 42 2430 Eindhout (Laakdal) x x   

28.  Vrije Basisschool Lutgardis Emile de Bécolaan 57 1050 Elsene   x x 

29.  Vrije Basisschool Mater Dei Engerstraat 10 3071 Erps-Kwerps (Kortenberg)   x x 

30.  Hupsakee Dorpsstraat 7b 3450 Geetbets x x   

31.  Hupsakee (wijkschool Te Velde) Hogenstraat 98 3450 Geetbets x x   

32.  VB Pastoor Dergent Pastoor Dergentstraat 109 3200 Gelrode   x x 

33.  De Regenboog Speelbroek 38 1850 Grimbergen   x x 

34.  Don Bosco De Puzzel Werchtersesteenweg 38 3150 Haacht   x x 

35.  Don Bosco De Puzzel wijkschool Rijmenamsesteenweg 114 3150 Haacht    x 

36.  De Hazensprong A. Verheydenstraat 19 3053 Haasrode   x x 

37.  Basisschool Wegwijs Generaal de Wittestraat 29 3545 Halen x x   

38.  De Bijenkorf Mechelsesteenweg 397 3020 Herent   x x 

39.  De Kraal Elststraat 95 3020 Herent   x x 

40.  De Kraal Schaffelkantstraat 47 3020 Herent   x x 

41.  De Kraal Van Bladelstraat 28 3020 Herent   x  

42.  De Kraal Van Bladelstraat 29 3020 Herent    x 

43.  Sint-Martinus Diestsesteenweg 11 3540 Herk-de-Stad x x   

44.  De Graankorrel Blaubergsesteenweg 172 2230 Herselt (Blauberg) x x   

45.  De Ark (2) Tiensesteenweg 190 3001 Heverlee   x x 

46.  De Klare Bron Jules Vandenbemptlaan 14 3001 Heverlee   x x 

47.  Don Bosco Heverlee Groenveldstraat 46 3001 Heverlee   x x 

48.  Don Bosco Sint-Lambertus Waversebaan 95 3001 Heverlee   x x 

49.  Heilig-Hartinstituut Naamsesteenweg 355 3001 Heverlee   x  

50.  Heilig-Hartinstituut De Reuzeschool Naamsesteenweg 355 3001 Heverlee    x 

51.  Sint-Norbertus Geldenaaksebaan 200 3001 Heverlee   x x 

52.  Terbank Celestijnenlaan 46 3001 Heverlee   x x 

53.  Terbank Doleegstraat 6 3001 Heverlee   x x 

54.  Terbank Egenhovenweg 43 3001 Heverlee   x x 

55.  Mariadal Klein Overlaar 3 3320 Hoegaarden   x x 

56.  Vrije Sint-Clemensschool Waversesteenweg 2 1560 Hoeilaart   x x 

57.  Het Toverpotlood Hoeledensebaan 84a 3471 Hoeleden  x   

58.  Klim-Op Holsbeek-Dorp Sint-Maurusstraat 1 3220 Holsbeek  x   

59.  Savioschool Saviostraat 37 3530 Houthalen    x 

60.  Den Elzas Elzasstraat 19 3040 Huldenberg    x 

61.  De Kleine Wereld Dorpsstraat 32 3381 Kapellen x x   

62.  De Ark (1) Onafhankelijkheidsstraat 2 3010 Kessel-Lo    x 

63.  De Mozaïek (Vrije LS Blauwput) Patroonschapstraat 5 3010 Kessel-Lo   x  

64.  De School - De Boomgaard Wilselsesteenweg 68 3010 Kessel-Lo    x 

65.  De School - Heffel Vlierbeeklaan 1 3010 Kessel-Lo   x x 

66.  De School - Ter Beuke R. Novarumlaan 1 3010 Kessel-Lo   x x 

67.  Kleuterschool Blauwput - De Speelkriebel J. Pierrestraat 104 3010 Kessel-Lo    x 

68.  Lagere School De Ark Martelarenlaan 313 3010 Kessel-Lo   x  

69.  Vrije Basisschool Boven-Lo Heidebergstraat 275 3010 Kessel-Lo   x x 

70.  Vrije Basisschool Vlierbeek Abdij Vlierbeek 1 3010 Kessel-Lo   x x 

71.  Sint-Pietersschool Kloosterstraat 2 3360 Korbeek-Lo   x x 

72.  Trip Trap Schoolstraat 1 3470 Kortenaken x x   

73.  Basisschool Hertog Jan Kerkhoflaan 28 3070 Kortenberg    x 

74.  Vroenhof Groenhofstraat 15 3300 Kumtich   x x 

75.  Vrije Basisschool Groot-Vorst Smissestraat 50 2430 Laakdal x    

76.  Hof Pepijn Bondgenotenlaan 6 3400 Landen   x x 
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co-scholen lerarenopleiding Brabant (campus Clenardus - campus Hertogstraat) 
 

nr school straat post stad 
BaLO BaKO BaLO BaKO 

Diest Heverlee 

77.  Vrije Basisschool Langdorp Langdorpsesteenweg 337 3201 Langdorp   x x 

78.  Vrije Basisschool Langdorp Hombergstraat 1 3201 Langdorp (Gijmel)   x x 

79.  Basisschool De Bron Oudebaan 317 3000 Leuven   x x 

80.  Basisschool De Grasmus Grasmushof 5 3000 Leuven   x x 

81.  Basisschool Pee en Nel J.B. van Monsstraat 6 3000 Leuven   x x 

82.  H. Drievuldigheidscollege Oude Markt 28 3000 Leuven   x  

83.  Mater Dei Sint-Jacobsplein 15A 3000 Leuven   x x 

84.  Sint-Jansschool Ridderstraat 89 3000 Leuven    x 

85.  De Regenboog Grote Steenweg 282 3350 Linter x x   

86.  De Regenboog Grote Steenweg 62 3350 Linter x x   

87.  Sint-Martinus Dorpsstraat 18 3210 Lubbeek x x   

88.  De Linde Wolvendreef 1 3210 Lubbeek (Linden) x x   

89.  De Wegwijzer Gemeenteplein 7 3560 Lummen x X   

90.  De Wegwijzer wijkschool Geneiken Koekoekstraat 10 3560 Lummen  X   

91.  Domino Meldert Schoolstraat 2 3560 Lummen x x   

92.  De Duizendpoot Schoolstraat 1 3450 Meerhout x x   

93.  Sint-Jozefsschool Eikeveldstraat 15 3272 Messelbroek x x   

94.  't Scholeke Halensebaan 102 3461 Molenbeek-Wersbeek x x   

95.  GBS Molenstede Dorpsstraat 82 3294 Molenstede x x   

96.  Klim-Op Nieuwrode Losting 43 3221 Nieuwrode x x   

97.  Ons Wereldje Brabantsebaan 46 3271 Okselaar     

98.  VBS Heilig-Hart Oud-Heverlee Waversebaan 81 3050 Oud-Heverlee   x  

99.  De Buiteling Meldertsesteenweg 13 3583 Paal x    

100.  Hand in Hand Engeldonk 3 3583 Paal  x   

101.  Hand in Hand Kloosterstraat 32 3583 Paal  x   

102.  Dol-Fijn Ebdries 11 3202 Rillaar x x   

103.  De Klinker Torenstraat 62 3110 Rotselaar   x x 

104.  De Knipoog Ketelstraat 27A 3545 Rummen x x   

105.  GBS Schaffen-Deurne Vroentestraat 22 3290 Schaffen x x   

106.  Klaverdrie vestiging Heze Zelemseweg z/n 3290 Schaffen x x   

107.  Klaverdrie vestiging Schaffen Kerkstraat 11 3290 Schaffen x x   

108.  Klaverdrie vestiging Vleugt Vleugtstraat 33 3290 Schaffen  x   

109.  Onze Lieve Vrouw (kleuterschool) Basilieklaan 53 3270 Scherpenheuvel  x   

110.  Onze Lieve Vrouw (lagere school) Rozenkranslaan 4b 3270 Scherpenheuvel x    

111.  Sint-Jozefsschool Houwaartstraat 305 3270 Schoonderbuken x x   

112.  Vrije Basisschool Pastoor Tilemansstraat 4 3051 Sint-Joris-Weert   x x 

113.  GBS OCTOPUS Clemenceaustraat 115 2860 Sint-Katelijne-Waver   x x 

114.  Mater Dei Lagere School Luchtvaartlaan 70 1150 Sint-Pieters-Woluwe   x  

115.  Vrije Basisschool Kerkdries 22 1933 Sterrebeek   x x 

116.  Hartelust (1ste tot 3de leerjaar) Kerkstraat 4b 3980 Tessenderlo x    

117.  Hartelust (4de tot 6de leerjaar) Stationsstraat 38 3980 Tessenderlo x    

118.  Kleuterschool Wiebelwoud Centrum Kerkstraat 4c 3980 Tessenderlo  x   

119.  Kleuterschool Wiebelwoud Molenhoeven Molenhoeven 42 3980 Tessenderlo  x   

120.  Kleuterschool Wiebelwoud Rijt Rijt z/n 3980 Tessenderlo  x   

121.  Kleuterschool Schoot Schoterweg 284A 3980 Tessenderlo  x   

122.  Den Hulst Den Hulst 16 3272 Testelt x x   

123.  ’t Hagekind hoofdschool Rillaarseweg 23 3390 Tielt-Winge  x   

124.  ’t Hagekind wijkschool Heuvel Heuvelstraat 189 (1 klas) 3390 Tielt-Winge  x   

125.  ’t Hagekind wijkschool Kraasbeek Statiestraat 5 (1 klas) 3390 Tielt-Winge  x   

126.  De Winge Halensebaan 16 3390 Tielt-Winge x x   

127.  De Toermalijn wijkschool Bost Hannuitsesteenweg 213 3300 Tienen   x x 

128.  VIA Onze-Lieve-Vrouw Rijschoolstraat 2 3300 Tienen   x x 

129.  VIA Sint-Jozef Waaiberg 5 3300 Tienen   x x 

130.  Vrije Basisschool Astridstraat 4 3120 Tremelo   x x 

131.  Pastoor De Cleckschool Pastoor De Clerckstraat 1 3020 Veltem-Beisem   x x 

132.  De Zonnebloem Oude Diestsestraat 4 3473 Waanrode x x   

133.  Vrije Basisschool Pastoriestraat 48 3150 Wakkerzeel   x x 

134.  De Wieltjes Haacht-Station Neysetterstraat 3 3150 Wespelaar   x x 

135.  Het Rietje de Merodedreef 110 2260 Westerlo x x   

136.  De Rank Aarschotsesteenweg 172 3111 Wezemaal   x x 

137.  Heilig-Hartcollege Albertlaan 44 1970 Wezembeek-Oppem   x  

138.  Heilig-Hartcollege Marcelisstraat 44 1970 Wezembeek-Oppem    x 

139.  De Twijg Ursulinenstraat 1 3018 Wijgmaal   x x 

140.  Basisschool Hertog Karel Hoogveldweg 5 3012 Wilsele   x x 

141.  Basisschool Hertog Karel wijkschool Bornestraat 30 3012 Wilsele   x x 

142.  Vrije School Putkapel 'De Bosstraat' Bosstraat 32 3012 Wilsele   x x 

143.  De Kraal Termerestraat 19c 3020 Winksele   x x 

144.  Op Dreef vestiging 1 Dorpsstraat Dorpsstraat 39 3545 Zelem (Halen) x x   

145.  Op Dreef vestiging 2 Berkenstraat Berkenstrat 21 3545 Zelem (Halen)  x   

146.  Sint Leonardus Stationsstraat 16 3440 Zoutleeuw x x   

 



STAGEOVEREENKOMST 2019-2020 
bachelor kleuteronderwijs 

Tussen 

De opleidingsinstelling (naam): vzw UC Leuven • Lerarenopleiding 

(adres) Weerstandsplein 2 • 3290 Diest / Hertogstraat 178 • 3001 Heverlee  

(instellingsnummer) 103648 

vertegenwoordigd door  

(naam) Greet Decin  

(functie) programmadirecteur Lerarenopleiding  

hiertoe voldoende gemachtigd, hierna genoemd de opleidingsinstelling, 

 

En de student (naam): ..........................................................................................................................................................  

(adres): ...............................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................................  

(telefoonnummer): ...............................................................................................................................................................  

(e-mailadres): ......................................................................................................................................................................  

bachelor kleuteronderwijs (campus Diest) 

ingeschreven aan de geïntegreerde lerarenopleiding van de UC Leuven Limburg , hierna genoemd de stagiair, 

 

en de instelling (naam hoofdschool): ......................................................................................................................................  

(adres): ................................................................................................................................................................................  

(instellingsnummer):  ............................................................................................................................................................  

vertegenwoordigd door  

(naam): ................................................................................................................................................................................  

(functie):  .............................................................................................................................................................................  

VESTIGING WAARIN DE STUDENT STAGE LOOPT (INDIEN ANDERE DAN HOOFDSCHOOL) 

en de instelling (naam):.........................................................................................................................................................  

(adres): ................................................................................................................................................................................  

vertegenwoordigd door  

(naam): ................................................................................................................................................................................  

(functie):  .............................................................................................................................................................................  

hierna genoemd de stageplaats, 

Voor de stage in het semester 
 

 1  2  ervaringsstage  3+4  4  5  5+6 

 

schoolmentor (naam): ...........................................................................................................................................................  

mailadres schoolmentor (drukletters): ....................................................................................................................................  

klasmentor (naam):  ..............................................................................................................................................................  

mailadres klasmentor (drukletters): ........................................................................................................................................  

stageklas:  ............................................................................................................................................................................  

stagedata: ............................................................................................................................................................................  

………....................................................................................................................................................................................  

 

Wordt overeengekomen wat volgt: (zoz) 

Het exemplaar voor de VZW UC Leuven moet zo snel mogelijk terug bezorgd worden aan Bieke Stals.



 

Artikel 1 Doel en stageperiode 
§1 De stageplaats aanvaardt de stagiair om een verplichte stage te lopen in het kader van het opleidingsprogramma van de lerarenopleiding bedoeld in 

artikel II. 107 Codex Hoger Onderwijs dat een theoretisch deel omvat en een praktijkcomponent. De stage is een onderdeel van de praktijkcomponent, 

het geheel van praktijkgerichte onderwijsactiviteiten, preservicetraining en/of inservicetraining. 
§2 De stagiair volbrengt deze stage als student van de opleidingsinstelling en kan in geen enkel verband worden beschouwd als werknemer in 

dienstverband van de stageplaats. 
§3 De stageperiode: zie supra (pagina 1). 
Artikel 2 Stagevergoeding 

§1 De stagiair ontvangt geen bezoldiging of vergoeding voor de opdrachten verricht in het kader van de preservicetraining. 
§2 Indien de preservicetraining kadert in een overeenkomst van tijdelijke aanstelling kan de stagiair een bezoldiging ontvangen. 

Artikel 3 Rol van de jaarcoördinator, studietrajectbegeleider en schoolmentor 
§1 - De opleidingsinstelling stelt voor deze stage(s)  

 * een stage-administrator aan, zijnde voor de campus Diest Bieke Stals stage.diest@ucll.be en voor de campus Heverlee Chantal Sodermans 
chantal.sodermans@ucll.be.  

 * een of meer stageverantwoordelijken en stagebegeleiders aan. Deze worden later aangeduid en meegedeeld.  

De stageplaats stelt voor deze stage een klas/schoolmentor aan: zie supra (pagina 1) 
§2 Voor alle besprekingen en problemen aangaande de stage wendt de stagiair zich tot de stageverantwoordelijken of –begeleiders van de 

opleidingsinstelling of tot de mentor van de stageplaats.  
§3 De mentor en de stagiair regelen in onderling overleg waar, wanneer en hoe de onderdelen van de stage opgelegd door de opleidingsinstelling worden 

uitgevoerd. De stage kan pas worden aangevat na goedkeuring van het overzicht van de stageactiviteiten door stageverantwoordelijke of –

begeleider. 
§4  De stageverantwoordelijke of –begeleider, de mentor en de stagiair maken onderling de nodige afspraken voor de bespreking en de evaluatie van 

de stage. De vzw UC Leuven is eindverantwoordelijke voor de beoordeling van de stagiair.  
Artikel 4 Verplichtingen van de opleidingsinstelling 
§1 De stageplaats krijgt van de opleidingsinstelling tijdig informatie over het opzet en de organisatie van de stage, evenals over de verwachte 

competenties die de stagiair moet nastreven. 
§2 De opleidingsinstelling eerbiedigt het opvoedingsproject en de belangen van de stageplaats. 

§3 Gedurende de uitvoering van deze stageovereenkomst blijft de stagiair verzekerd door de opleidingsinstelling als volgt:  
tegen lichamelijke ongevallen zowel tijdens de stage als op de weg van en naar de stageplaats, volgens de waarborgen opgenomen in  respectievelijk 
polisnummer 010.720.159.456 (AXA Belgium.) en polisnummer 45.286.254 (Ethias) De wagen van de student( materiële schade) wordt niet verzekerd 

door de hogeschool. De student dient bij het gebruik van zijn wagen na te gaan of de stage-instelling dit verzekert of dat zij zelf hiervoor instaan. Voor 
meer informatie over verzekering studenten kan je terecht bij de heer Wim Moens, medewerker logistiek vzw UC Leuven Lerarenopleiding op het 

nummer 016 375 606. De verzekering inzake burgerlijke aansprakelijkheid van de studenten valt ten laste van de stageplaats’, zoals bepaald door 
het artikel VII.19 van het decreet betreffende het onderwijs XXVI d.d.17/6/16, wat het artikel II.355/1 van de codex Hoger Onderwijs wijzigt. 

§4  De opleidingsinstelling bewaart met het oog op externe verantwoording het dossier van de stagiair op een centrale plaats. Dit is voor campus Diest, 
Weerstandsplein 2, 3290 Diest (016 375 400) en voor campus Heverlee, Hertogstraat 178, 3001 Heverlee (016 375 600). 

Artikel 5 Verplichtingen van de stageplaats 

§1 Voor de aanvang van de stage informeert de stageplaats de stagiair over het opvoedingsproject en het instellingsreglement van de stageplaats.  
§2 De stageplaats eerbiedigt de visie en de belangen van de opleidingsinstelling. (zie wegwijs stage en moduleboek stage)  

§3 De stageplaats bezorgt aan de opleidingsinstelling een evaluatie over de stagiair zoals voorgeschreven door de opleidingsinstelling.  
§4 Conform ‘Art. II.355 van Codex Hoger Onderwijs’ dient de stageplaats een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten voor de stagiair.  
Artikel 6 Verplichtingen van de stagiair 

§1 De stagiair eerbiedigt het opvoedingsproject, het instellingsreglement en de belangen van de stageplaats. 
§2 De stagiair leeft de voorschriften na inzake veiligheid, hygiëne en gezondheid, zoals bepaald in de Welzijnswet en de uitvoeringsbesluiten, alsook 

de reglementen inzake arbeidsorganisatie, lokalen en leerlingen. De bedoelde voorschriften worden voor de aanvang van de stage door de stageplaats 
aan de stagiair bekendgemaakt.  

§3 De stagiair verbindt zich ertoe aanwezig te zijn bij elke geplande stageactiviteit in de stageplaats. In geval van gewettigde afwezigheid, of bij het 

hernemen van de stage na een periode van afwezigheid, verwittigt de stagiair vooraf stageverantwoordelijke of -begeleider van de opleidingsinstelling 
en de mentor van de stageplaats. 

§4 De stagiair draagt zorg voor alle zaken en materialen die de stageplaats hem/haar in het kader van de stage ter beschikking stelt. 
§5 De stagiair is gebonden aan geheimhouding van alles wat hij/zij vertrouwelijk tijdens de stage te kennen heeft gekregen en alles waarvan hij het 

vertrouwelijke karakter moet begrijpen. 

§6 Elk ongeval tijdens de stage of op weg van en naar de stageplaats moet onmiddellijk gemeld worden aan de opleidingsinstelling. 
§7 Op vraag van de stageplaats en in overleg met de stageverantwoordelijke of –begeleider mag de stagiair stageactiviteiten uitvoeren die niet zijn 

opgenomen in het overzicht van deze stageactiviteiten. 
Artikel 7 Welzijn op het werk: VGM-dossier (VEILIGHEID GEZONDHEID MILIEU) 

Met betrekking tot de welzijnsbescherming van de stagiairs wordt het volgende overeengekomen: 
§1 De stagementor verklaart de bepalingen van de Welzijnswet, in het bijzonder van het K.B. van 21  september 2004, te zullen respecteren. In overleg 

met de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer voert hij een risicoanalyse uit van de stageplaats.  

§2 De stagiair stelt de stagementor op de hoogte van de risico’s en de VGM-opvolging die verbonden zijn aan de opleiding via het VGM-dossier.  
 Het VGM-dossier vind je op de website www.ucll.be/samenwerken/stages 

 De maatregelen vooraf worden uitgevoerd door de vzw UC Leuven, de geïntegreerde maatregelen worden door de stageplaats opgenomen.  
§3 Wanneer de student bij aanvang van de stage over een formulier voor gezondheids-beoordeling beschikt, is de student voldoende medisch opgevolgd.  
§4 De vzw UC Leuven gaat er van uit dat voor de stage geen bijkomende gezondheidsrisico’s aanwezig zijn dan deze opgenomen in het VGM-dossier.  

§5 Als uit de risicoanalyse van de stageplaats blijkt dat de stagiair tijdens de stage zal worden blootgesteld aan een risico dat niet voorkomt in het VGM-
dossier, dan brengt de stagementor de vzw UC Leuven hiervan op de hoogte.  

 Indien dit risico aanleiding geeft tot een bijkomend gezondheidstoezicht, voert de stagementor dit uit, tenzij na overleg met de vzw UC Leuven het 
gezondheidstoezicht toch via de vzw UC Leuven wordt uitgevoerd. 

 Alle studenten, ongeacht de opleiding die gevolgd wordt, dienen het VGM-dossier, eigen aan de opleiding, te laten ondertekenen door de stageplaats. 

Door het VGM-dossier te ondertekenen bevestigt de stageplaats dat de vermelde maatregelen in orde en voldoende zijn. Indien een organisatie 
bijkomende maatregelen eist, dient de organisatie dit te melden via het VGM-dossier. 

Artikel 8 Betwistingen  
§1 De eindverantwoordelijkheid voor de stage van de stagiair ligt bij de opleidingsinstelling. Indien de stageplaats of de stagiair de verplichtingen van 

deze overeenkomst niet naleven, zal de andere partij de stageverantwoordelijke of -begeleider hiervan op de hoogte brengen. Noch de 
opleidingsinstelling, noch de stageplaats, noch de stagiair kan de stage zonder overleg eenzijdig voortijdig afbreken.  
(conform Onderwijs- en examenreglement, Art. 77 Ontzeggen van verdere toegang tot een praktisch opleidingsonderdeel bij ernstig disfunctioneren -

https://www.ucll.be/studeren/student-aan-ucll/administratie/onderwijs-en-examenreglement) 
§2 Bij betwistingen wordt getracht in onderling overleg tot een oplossing te komen. Als dit niet lukt, stellen de drie partijen in onderling overleg een 

extern bemiddelaar aan. 

 
In twee exemplaren opgemaakt te ……………………… op ……………………, waarbij elke partij verklaart een afschrift te hebben ontvangen. 
 
voor vzw UC Leuven   de stagiair    voor de stageplaats 
naam en handtekening   naam en handtekening   naam en handtekening 
 
Greet Decin 
Programmadirecteur 

 
Bijlagen digitaal te verkrijgen: www.ucll.be/samenwerken/stages  

mailto:stage.diest@ucll.be
mailto:chantal.sodermans@ucll.be
http://www.ucll.be/samenwerken/stages
https://www.ucll.be/studeren/student-aan-ucll/administratie/onderwijs-en-examenreglement
http://www.ucll.be/samenwerken/stages


STAGEOVEREENKOMST 2019-2020 
bachelor kleuteronderwijs 

Tussen 

De opleidingsinstelling (naam): vzw UC Leuven • Lerarenopleiding 

(adres) Weerstandsplein 2 • 3290 Diest / Hertogstraat 178 • 3001 Heverlee  

(instellingsnummer) 103648 

vertegenwoordigd door  

(naam) Greet Decin  

(functie) programmadirecteur Lerarenopleiding  

hiertoe voldoende gemachtigd, hierna genoemd de opleidingsinstelling, 

 

En de student (naam): ..........................................................................................................................................................  

(adres): ...............................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................................  

(telefoonnummer): ...............................................................................................................................................................  

(e-mailadres): ......................................................................................................................................................................  

bachelor kleuteronderwijs (campus Heverlee)  

ingeschreven aan de geïntegreerde lerarenopleiding van de UC Leuven Limburg , hierna genoemd de stagiair, 

 

en de instelling (naam hoofdschool): ......................................................................................................................................  

(adres): ................................................................................................................................................................................  

(instellingsnummer):  ............................................................................................................................................................  

vertegenwoordigd door  

(naam): ................................................................................................................................................................................  

(functie):  .............................................................................................................................................................................  

VESTIGING WAARIN DE STUDENT STAGE LOOPT (INDIEN ANDERE DAN HOOFDSCHOOL) 

en de instelling (naam):.........................................................................................................................................................  

(adres): ................................................................................................................................................................................  

vertegenwoordigd door  

(naam): ................................................................................................................................................................................  

(functie):  .............................................................................................................................................................................  

hierna genoemd de stageplaats, 

Voor de stage in het semester 
 

 1  2  ervaringsstage  3+4  4  5  5+6 

 

schoolmentor (naam): ...........................................................................................................................................................  

mailadres schoolmentor (drukletters): ....................................................................................................................................  

klasmentor (naam):  ..............................................................................................................................................................  

mailadres klasmentor (drukletters): ........................................................................................................................................  

stageklas:  ............................................................................................................................................................................  

stagedata: ............................................................................................................................................................................  

………....................................................................................................................................................................................  

 

Wordt overeengekomen wat volgt: (zoz) 

Het exemplaar voor de VZW UC Leuven moet zo snel mogelijk terug bezorgd worden aan Bieke Stals.



 

Artikel 1 Doel en stageperiode 
§1 De stageplaats aanvaardt de stagiair om een verplichte stage te lopen in het kader van het opleidingsprogramma van de lerarenopleiding bedoeld in 

artikel II. 107 Codex Hoger Onderwijs dat een theoretisch deel omvat en een praktijkcomponent. De stage is een onderdeel van de praktijkcomponent, 

het geheel van praktijkgerichte onderwijsactiviteiten, preservicetraining en/of inservicetraining. 
§2 De stagiair volbrengt deze stage als student van de opleidingsinstelling en kan in geen enkel verband worden beschouwd als werknemer in 

dienstverband van de stageplaats. 
§3 De stageperiode: zie supra (pagina 1). 
Artikel 2 Stagevergoeding 

§1 De stagiair ontvangt geen bezoldiging of vergoeding voor de opdrachten verricht in het kader van de preservicetraining. 
§2 Indien de preservicetraining kadert in een overeenkomst van tijdelijke aanstelling kan de stagiair een bezoldiging ontvangen. 

Artikel 3 Rol van de jaarcoördinator, studietrajectbegeleider en schoolmentor 
§1 - De opleidingsinstelling stelt voor deze stage(s)  

 * een stage-administrator aan, zijnde voor de campus Diest Bieke Stals stage.diest@ucll.be en voor de campus Heverlee Chantal Sodermans 
chantal.sodermans@ucll.be.  

 * een of meer stageverantwoordelijken en stagebegeleiders aan. Deze worden later aangeduid en meegedeeld.  

De stageplaats stelt voor deze stage een klas/schoolmentor aan: zie supra (pagina 1) 
§2 Voor alle besprekingen en problemen aangaande de stage wendt de stagiair zich tot de stageverantwoordelijken of –begeleiders van de 

opleidingsinstelling of tot de mentor van de stageplaats.  
§3 De mentor en de stagiair regelen in onderling overleg waar, wanneer en hoe de onderdelen van de stage opgelegd door de opleidingsinstelling worden 

uitgevoerd. De stage kan pas worden aangevat na goedkeuring van het overzicht van de stageactiviteiten door stageverantwoordelijke of –

begeleider. 
§4  De stageverantwoordelijke of –begeleider, de mentor en de stagiair maken onderling de nodige afspraken voor de bespreking en de evaluatie van 

de stage. De vzw UC Leuven is eindverantwoordelijke voor de beoordeling van de stagiair.  
Artikel 4 Verplichtingen van de opleidingsinstelling 
§1 De stageplaats krijgt van de opleidingsinstelling tijdig informatie over het opzet en de organisatie van de stage, evenals over de verwachte 

competenties die de stagiair moet nastreven. 
§2 De opleidingsinstelling eerbiedigt het opvoedingsproject en de belangen van de stageplaats. 

§3 Gedurende de uitvoering van deze stageovereenkomst blijft de stagiair verzekerd door de opleidingsinstelling als volgt:  
tegen lichamelijke ongevallen zowel tijdens de stage als op de weg van en naar de stageplaats, volgens de waarborgen opgenomen in  respectievelijk 
polisnummer 010.720.159.456 (AXA Belgium.) en polisnummer 45.286.254 (Ethias) De wagen van de student( materiële schade) wordt niet verzekerd 

door de hogeschool. De student dient bij het gebruik van zijn wagen na te gaan of de stage-instelling dit verzekert of dat zij zelf hiervoor instaan. Voor 
meer informatie over verzekering studenten kan je terecht bij de heer Wim Moens, medewerker logistiek vzw UC Leuven Lerarenopleiding op het 

nummer 016 375 606. De verzekering inzake burgerlijke aansprakelijkheid van de studenten valt ten laste van de stageplaats’, zoals bepaald door 
het artikel VII.19 van het decreet betreffende het onderwijs XXVI d.d.17/6/16, wat het artikel II.355/1 van de codex Hoger Onderwijs wijzigt. 

§4  De opleidingsinstelling bewaart met het oog op externe verantwoording het dossier van de stagiair op een centrale plaats. Dit is voor campus Diest, 
Weerstandsplein 2, 3290 Diest (016 375 400) en voor campus Heverlee, Hertogstraat 178, 3001 Heverlee (016 375 600). 

Artikel 5 Verplichtingen van de stageplaats 

§1 Voor de aanvang van de stage informeert de stageplaats de stagiair over het opvoedingsproject en het instellingsreglement van de stageplaats.  
§2 De stageplaats eerbiedigt de visie en de belangen van de opleidingsinstelling. (zie wegwijs stage en moduleboek stage)  

§3 De stageplaats bezorgt aan de opleidingsinstelling een evaluatie over de stagiair zoals voorgeschreven door de opleidingsinstelling.  
§4 Conform ‘Art. II.355 van Codex Hoger Onderwijs’ dient de stageplaats een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten voor de stagiair.  
Artikel 6 Verplichtingen van de stagiair 

§1 De stagiair eerbiedigt het opvoedingsproject, het instellingsreglement en de belangen van de stageplaats. 
§2 De stagiair leeft de voorschriften na inzake veiligheid, hygiëne en gezondheid, zoals bepaald in de Welzijnswet en de uitvoeringsbesluiten, alsook 

de reglementen inzake arbeidsorganisatie, lokalen en leerlingen. De bedoelde voorschriften worden voor de aanvang van de stage door de stageplaats 
aan de stagiair bekendgemaakt.  

§3 De stagiair verbindt zich ertoe aanwezig te zijn bij elke geplande stageactiviteit in de stageplaats. In geval van gewettigde afwezigheid, of bij het 

hernemen van de stage na een periode van afwezigheid, verwittigt de stagiair vooraf stageverantwoordelijke of -begeleider van de opleidingsinstelling 
en de mentor van de stageplaats. 

§4 De stagiair draagt zorg voor alle zaken en materialen die de stageplaats hem/haar in het kader van de stage ter beschikking stelt. 
§5 De stagiair is gebonden aan geheimhouding van alles wat hij/zij vertrouwelijk tijdens de stage te kennen heeft gekregen en alles waarvan hij het 

vertrouwelijke karakter moet begrijpen. 

§6 Elk ongeval tijdens de stage of op weg van en naar de stageplaats moet onmiddellijk gemeld worden aan de opleidingsinstelling. 
§7 Op vraag van de stageplaats en in overleg met de stageverantwoordelijke of –begeleider mag de stagiair stageactiviteiten uitvoeren die niet zijn 

opgenomen in het overzicht van deze stageactiviteiten. 
Artikel 7 Welzijn op het werk: VGM-dossier (VEILIGHEID GEZONDHEID MILIEU) 

Met betrekking tot de welzijnsbescherming van de stagiairs wordt het volgende overeengekomen: 
§1 De stagementor verklaart de bepalingen van de Welzijnswet, in het bijzonder van het K.B. van 21  september 2004, te zullen respecteren. In overleg 

met de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer voert hij een risicoanalyse uit van de stageplaats.  

§2 De stagiair stelt de stagementor op de hoogte van de risico’s en de VGM-opvolging die verbonden zijn aan de opleiding via het VGM-dossier.  
 Het VGM-dossier vind je op de website www.ucll.be/samenwerken/stages 

 De maatregelen vooraf worden uitgevoerd door de vzw UC Leuven, de geïntegreerde maatregelen worden door de stageplaats opgenomen.  
§3 Wanneer de student bij aanvang van de stage over een formulier voor gezondheids-beoordeling beschikt, is de student voldoende medisch opgevolgd.  
§4 De vzw UC Leuven gaat er van uit dat voor de stage geen bijkomende gezondheidsrisico’s aanwezig zijn dan deze opgenomen in het VGM-dossier.  

§5 Als uit de risicoanalyse van de stageplaats blijkt dat de stagiair tijdens de stage zal worden blootgesteld aan een risico dat niet voorkomt in het VGM-
dossier, dan brengt de stagementor de vzw UC Leuven hiervan op de hoogte.  

 Indien dit risico aanleiding geeft tot een bijkomend gezondheidstoezicht, voert de stagementor dit uit, tenzij na overleg met de vzw UC Leuven het 
gezondheidstoezicht toch via de vzw UC Leuven wordt uitgevoerd. 

 Alle studenten, ongeacht de opleiding die gevolgd wordt, dienen het VGM-dossier, eigen aan de opleiding, te laten ondertekenen door de stageplaats. 

Door het VGM-dossier te ondertekenen bevestigt de stageplaats dat de vermelde maatregelen in orde en voldoende zijn. Indien een organisatie 
bijkomende maatregelen eist, dient de organisatie dit te melden via het VGM-dossier. 

Artikel 8 Betwistingen  
§1 De eindverantwoordelijkheid voor de stage van de stagiair ligt bij de opleidingsinstelling. Indien de stageplaats of de stagiair de verplichtingen van 

deze overeenkomst niet naleven, zal de andere partij de stageverantwoordelijke of -begeleider hiervan op de hoogte brengen. Noch de 
opleidingsinstelling, noch de stageplaats, noch de stagiair kan de stage zonder overleg eenzijdig voortijdig afbreken.  
(conform Onderwijs- en examenreglement, Art. 77 Ontzeggen van verdere toegang tot een praktisch opleidingsonderdeel bij ernstig disfunctioneren -

https://www.ucll.be/studeren/student-aan-ucll/administratie/onderwijs-en-examenreglement) 
§2 Bij betwistingen wordt getracht in onderling overleg tot een oplossing te komen. Als dit niet lukt, stellen de drie partijen in onderling overleg een 

extern bemiddelaar aan. 

 
In twee exemplaren opgemaakt te ……………………… op ……………………, waarbij elke partij verklaart een afschrift te hebben ontvangen. 
 
voor vzw UC Leuven   de stagiair    voor de stageplaats 
naam en handtekening   naam en handtekening   naam en handtekening 
 
Greet Decin 
Programmadirecteur 

 
Bijlagen digitaal te verkrijgen: www.ucll.be/samenwerken/stages  

mailto:stage.diest@ucll.be
mailto:chantal.sodermans@ucll.be
http://www.ucll.be/samenwerken/stages
https://www.ucll.be/studeren/student-aan-ucll/administratie/onderwijs-en-examenreglement
http://www.ucll.be/samenwerken/stages
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Werkpostfiche/VGM-Dossier - VEILIGHEID GEZONDHEID MILIEU 
UC Leuven-Limburg     Lerarenopleiding
Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs

Naam student: 

Academiejaar: 

Plaats van stage, onderzoek: 

Met volgende VGM-risico's komt de student mogelijk in contact tijdens de opleiding  (practica, excursies, 
projecten, stages, bachelorproeven, masterproeven):

heffen en tillen van lasten
verzorgend contact met kinderen < 6 jaar (geen ziekenhuis)

De preventieve VGM-opvolging van bovenstaande VGM-risico's wordt uitgevoerd door de opleidingsinstelling en omvat:   

Hepatitis A vaccinatie
Formulier voor gezondheidsbeoordeling
Moederschapsbescherming
Bescherming bij lactatie

De invulling van de volgende preventiemaatregelen moet voorzien worden voor de student op de plaats waar activiteiten 
met bovenstaande risico's worden uitgevoerd:

Dit gedeelte wordt ingevuld door de organisatie/het bedrijf (van stage, onderzoek)

Vermeld de eventueel bijkomende VGM-risico's (nog niet hierboven opgelijst) die voorkomen bij het uitvoeren 
van de activiteiten tijdens de stage of onderzoek:

geen bijkomend risico
andere risico's:

Volgende preventiemaatregelen worden georganiseerd door de organisatie/het bedrijf voor deze bijkomende VGM-
risico's:

Indien bijkomende risico's aanleiding geven tot een gezondheidstoezicht, dan wordt dit uitgevoerd door de 
opleidingsinstelling van de student tenzij hieronder anders aangeduid:

Gezondheidstoezicht via organisatie/bedrijf

Naam en handtekening verantwoordelijke organisatie/bedrijf; datum: 

Naam en handtekening verantwoordelijke opleidingsinstelling; datum: 



STOPZETTEN VAN STAGE  
 

 
Bijlage 6A: stopzetten van stage met wederzijdse akkoord 
 
 

Diest /Heverlee 
Datum: …./…./….. 

 
 
 
De hogeschool UCLL, opleiding bachelor in onderwijs: kleuteronderwijs 
 

 Campus Heverlee   Campus Diest  

Hertogstraat 178 
3001 Heverlee 

Weerstandsplein 2 
3290 Diest  

 
 
vertegenwoordigd door: 
 

 Campus Heverlee   Campus Diest  

Els Bertrands 
Opleidingsverantwoordelijke  

Marie-Rose Polling 
Opleidingverantwoordelijke 

 
……………………………………………………….………………………………………………………. 
 

Studentencoach  

 
……………………………………………………….………………………………………………………. 
 

Studentencoach 

 
en  
 
student: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………….…………….…………………………………………………… (naam) 
 
beslissen in onderling overleg  dat: 

 

 het opleidingsonderdeel ………………………………………………………………………….……………………………………………………….…………….……………………………………………… 

(titel en code) voortijdig wordt afgebroken conform het studiecontract AJ 2018-2019. 

 

 de student in het lopende academiejaar geen credit meer kan behalen voor het 

 opleidingsonderdeel ………………………………………………………………………….……………………………………………………….…………….………………………….……………………………… 

 (titel en code). 

 
De betrokken stageschool wordt van deze beslissing op de hoogte gebracht.  
 
Studentencoach        Student 
 
Kopie van dit document wordt opgenomen in het studentendossier en doorgespeeld aan de 
studentendienst en voorzitter van de examencommissie.  



STOPZETTEN VAN STAGE  

 
 
Bijlage 6B: stopzetten van stage: remediëringsplan 
 
 

Diest /Heverlee 
Datum: …./…./….. 

 
De hogeschool UCLL, opleiding bachelor in onderwijs: kleuteronderwijs 
 

 Campus Heverlee   Campus Diest  

Hertogstraat 178  
3001  

Weerstandsplein 2 
3290 Diest  

 
 
 
Naar aanleiding van het stopzetten van de stage van ………..….. (naam student) op ………... 

(datum van de beslissing – zie formulier 6A) werd de student uitgenodigd voor een gesprek 

dat plaatvond op ……/…./……(datum gesprek ) 

 

Tijdens dit gesprek wordt in onderling overleg onderstaand remediëringsplan opgesteld:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

De student engageert zich er toe de gemaakte de afspraken vastgelegd in deze nota na te 
komen.  
 
Gedaan te Diest/Heverlee op    /    /….. in twee exemplaren, waarvan één voor de student 
en één voor de opleiding, die erkennen het voor elk van hen bestemd exemplaar ontvangen 
te hebben. 
 

Voor akkoord. 

 
(naam en handtekening)  

 
………………………………………………………. 
 
 
Studentencoach  

 
…………………………………………………………. 
 
 
Student  

 



STOPZETTEN VAN STAGE  

 
Bijlage 6c: stopzetten van stage door de opleiding  
 

Diest /Heverlee 
Datum: …./…./….. 

 
 
De hogeschool UCLL, opleiding bachelor in onderwijs: kleuteronderwijs 
 

 Campus Heverlee   Campus Diest  

Hertogstraat 178  
3001  

Weerstandsplein 2 
3290 Diest  

 
vertegenwoordigd door: 

 Campus Heverlee   Campus Diest  

Els Bertrands  
Opleidingsverantwoordelijke  

Marie-Rose Polling  
Opleidingverantwoordelijk 

 
………………………………………………………. 
Studentencoach  

 
…………………………………………………………. 
Studentencoach:  

 
beslist dat …………………………………………………(naam student) voortijdig het opleidingsonderdeel 

………………………………….…. (code en titel) dient stop te zetten.  

 

Naar aanleiding van haar/zijn dysfunctioneren tijdens de stage werd de student herhaaldelijk 
uitgenodigd voor een gesprek:  

 Mail op ……/ …/      

 Mail op …./ … / …. 

 Mail op …. / …./ ….. 
Aangezien de student niet reageerden op deze uitnodigingen besluit de opleiding  
de student in het lopende academiejaar geen credit meer kan behalen voor  ……………….(code en 
naam van het opleidingsonderdeel)  
 

 

Studentencoach  
(naam en handtekening)  
 
Kopie van dit document wordt opgenomen in het studentendossier en doorgespeeld aan de 
studentendienst en voorzitter van de examencommissie.  
 
Kopie van dit document wordt opgenomen in het studentendossier en doorgespeeld aan de 
studentendienst en voorzitter van de examencommissie.  



 

 

 

 

 

 

Diest / Heverlee oktober 2019 

 

 

 

tweede en derde jaar bachelor kleuteronderwijs: inkijken van zorgdossiers 

 

 

Beste 

 

 

Onze studenten van het tweede en derde jaar krijgen uitgebreid informatie over brede basiszorg op school 

en het M-decreet. Wij verwachten dat zij zeker in het derde jaar hun aanbod kunnen afstemmen op de 

zorgbehoeften van elk kind in de klas.  

 

Daarom is het belangrijk dat de studenten op de hoogte zijn van de ontwikkeling van de kinderen uit de 

klas waar zij stage doen en dat zij ook weten welke kinderen specifieke aandacht nodig hebben.   

Op die manier kan de student enerzijds het aanbod voor elk kind beter richten, leert hij ook wat een 

kinddossier omvat en hoe hij er later zelf mee aan de slag kan gaan 

 

Mogen wij daarom vragen dat de student onder begeleiding van de klasmentor of de zorgcoördinator 

inzage krijgt in de kindvolgdossiers van de kinderen uit zijn stageklas en op basis daarvan zelf fiches kan 

bijhouden over observaties en begeleidingsinitiatieven van elk kind.  

 

Het spreekt voor zich dat de student zijn vaststellingen deelt met de klasleerkracht en het materiaal met 

de nodige discretie behandelt.  Hij anonimiseert het materiaal ook i.f.v. de opdrachten die hij in de 

hogeschool heeft. Daartoe heeft hij de nodige background gekregen i.v.m. ambsgeheim en de 

gedragscodes op scholen.   

 

 

Met vriendelijke groeten 

 

 

 

 

Marie-Rose Polling en Els Bertrands 

opleidingsverantwoordelijken bachelor kleuteronderwijs 

 

Bij vragen, opmerkingen,… kan u terecht bij: 
 campus Diest - Bieke Stals:  016 375 403 - stage.diest@ucll.be 
 campus Heverlee - Chantal Sodermans: 016 375 609 - chantal.sodermans@ucll.be 



 

 

 

 

Diest / Heverlee oktober 2019 

 

 

bachelor kleuteronderwijs: toestemming filmen in de klas 

 

Beste 

 

Graag zouden wij u willen vragen om onze studenten toestemming te geven tot het filmen van zichzelf in 

interactie met kinderen.   

 

Voor de student is dit een grote leerkans omdat hij zichzelf kan observeren. De ervaring leert dat de 

leerwinst voor hem erg groot is.  De filmpjes worden enkel gebruikt in individuele begeleidingssessies van 

een student of – voor enkele opdrachten die in groepen van een 15-tal studenten besproken worden. De 

afspraak is dat de filmpjes na bespreking onder toezicht van de begeleider onmiddellijk gewist worden  

 

Als opleiding zijn wij ons bewust van de strenge GDPR code die de privacy van elk kind waarborgt. 

Daarom zouden wij willen voorstellen dat de student een brief meebrengt voor ouders waarin hij uitlegt 

dat de opnames vooral hemzelf betreffen en enkel i.f.v. zijn opleiding worden gemaakt en ook snel weer 

gewist. Deze brief zou als kennisgeving naar alle ouders van de stageklas gaan. De ouders die bezwaar 

hebben kunnen dan aangeven wat voor hen wel kan. De student wordt geacht hiervan zelf een lijst aan te 

leggen .  

 

Indien u in uw schoolreglement zulke regels ingebouwd hebt, is het meegeven van een brief  uiteraard 

niet nodig.   

 

Onze studenten krijgen reeds vanaf de eerste dag van hun opleiding te horen dat er een ambtsgeheim is, 

dat niet overtreden mag worden.   

 

Wij hopen dat er op deze manier toch leerkansen voor onze studenten zijn om via digitale media te leren 

in functie van krachtig leraarschap.   

 

Met vriendelijke groeten 

 

 

 

 

Marie-Rose Polling en Els Bertrands 

opleidingsverantwoordelijken bachelor kleuteronderwijs 

 

Bij vragen, opmerkingen,… kan u terecht bij: 
 campus Diest - Bieke Stals:  016 375 403 - stage.diest@ucll.be 
 campus Heverlee - Chantal Sodermans: 016 375 609 - chantal.sodermans@ucll.be 



 

 

 

 

Diest / Heverlee oktober 2019 

 

 

bachelor kleuteronderwijs: vraag aan ouders om toestemming tot het filmen in de klas 

 

Beste ouders 

 

Op dit moment loopt student ……………..………………………………..….. van de UC Leuven-Limburg stage in de 

kleuterklas van uw kind.  Hij of zij zal activiteiten uitproberen.   

 

In het kader daarvan maakt de student soms video-opnames van deze activiteiten, die hij/zij na de 

stage met een lector van de hogeschool en enkele andere studenten bespreekt. Daardoor kan de 

stagiair veel sneller en beter leren hoe hij /zij goed met kinderen kan werken.  

 

De camera is gericht op de student en zijn/haar handelen maar het kan zijn dat uw kind in beeld komt.  

We vragen daarbij uw toestemming. U heeft ten alle tijd inzagerecht in deze fragmenten.  

 

Wij vragen u om onderaan deze brief uw toestemming in te vullen en de brief terug te bezorgen 

aan de leerkracht. Mocht u nog vragen hebben mag u ons altijd contacteren op het onderstaande 

emailadres.  

 

 

 
Met vriendelijke groeten 
 

Marie-Rose Polling en Els Bertrands 

opleidingsverantwoordelijken bachelor kleuteronderwijs 

 

Bij vragen, opmerkingen,… kan u terecht bij: 
 campus Diest - Bieke Stals:  016 375 403 - stage.diest@ucll.be 
 campus Heverlee - Chantal Sodermans: 016 375 609 - chantal.sodermans@ucll.be 
 
 
 
 
 

 
 

Ondergetekende, ……………………..……………………………..…………………(naam en voornaam) geeft 

toestemming om de video-opnames van zijn/haar kind …………………………………….………………(naam en 

voornaam) te gebruiken voor het bespreken van het leerproces van de student in de lerarenopleiding.  

 

         Datum en handtekening 
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