
Mentorenvorming 2 BaKO: 
17/10/2019



WELKOM ! 



DOEL 

• SAMEN OPLEIDEN:  ‘ontmoeten en verbinden’. 

• zicht krijgen op de PRAKTIJK VERWACHTINGEN in het 2de

opleidingsjaar 



CONTACTPERSONEN

Diest Heverlee

opleidingsverantwoordelijke BaKO
(Diest-Heverlee-Hasselt)
• marierose.polling@ucll.be

Opleidingsverantwoordelijke 
BAKO (Heverlee-Diest-
Hasselt) 
els.bertrands@ucll.be

Praktijk en groeilabo-coördinatoren: 
• els.bogaert@ucll.be
• nele.vanhemel@ucll.be (vervangen 

door marie-rose polling)
• mieke.neven@ucll.be en 

liesl.veulemans@ucll.be

Praktijk en groeilabo-
coördinatoren: 
• ellen.delmotte@ucll.be
• limke.verhellen@ucll.be
• bob.declercq@ucll.be
• Chris.mazarese@ucll.be

Administratie : 
bieke.stals@ucll.be

Administratie : 
chantal.sodermans@ucll.be
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OPZET VAN DE

NAMIDDAG

PER COMMUNITY

DEEL 1 : KENNISMAKING PER COMMUNITY (15MIN) EN GESPREK

OVER HET COMPETENTIEPROFIEL OF2 (60MIN)
Met focus op: 

 Bepaalde begrippen/competenties : wat verstaan we? Wat is niet duidelijk ? 

 Wat mogen we verwachten van de studenten OF 2  en wat nog niet. Wat is moeilijk te beoordelen? 

PAUZE

DEEL 2 : HET PRAKTIJKKOMPAS ¾ JARIGEN (OKTOBER-MAART) 
Mogelijke topics die aanbod kunnen komen : 

• De stagelijn van OF1 naar OF2 : werken vanuit kleuters en zonder/met thema’s

• Verschil tussen  verkenningsdagen en actieve stage 

• Stilstaan bij de (verplichte) opdrachten (tijdens de verkenningsdagen ) en de inspiratielijst voor de actieve stage.

• Vragen , noden, verwachtingen vanuit de mentoren 



PRAKTIJKWEBSITE

Documenten voor mentoren  praktijkwebsite: 

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

 Kalender 

 Praktijkwijzer: algemene stage-informatie m.b.t. regelgeving, afspraken,….

 Praktijkkompas 

Concrete informatie i.v.m stage-opdrachten en taken, voorbereidingswerk,…

 Stagebrieven

 Voorbereidingsformulieren, formulieren praktijkverslagen, ….

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


EVEN INZOOMEN

• BOUWSTENEN PRAKTIJKCONCEPT

• VERKENNINGSDAGEN – STAGEWEEK

• INZETDAGEN

• WIE IS WIE



Bouwstenen praktijkconcept

• Verkenningsdagen: 

 Meestal op donderdagen, soms een andere dag

 experimenteren, uitproberen, observeren, participeren, verantwoorden,…

• Actieve stage: 

 Meerdere opeenvolgende dagen functioneren als professional in wording op 
klas- en schoolniveau

• Ervaringsdagen:

 Vanuit OPO Leren in diversiteit

 Geen aparte stageplaats, gekoppeld aan de VK-dagen 5-jarige kls

• Inzetdagen: 3 dagen 

 Hulp en ondersteuning: 1 dag in school 3-4j, 1 dag in school 5j

 Één dag voor de opleiding (infodagen, onthaal e.d.: zie infra 



Opleidingsfase 2

Verkenningsdagen en stages 3-4j in OKTOBER - NOVEMBER

verkenningsdagen datum

dag 1
donderdag 3 oktober

dag 2
donderdag 10 oktober

dag 3
vrijdag 11 oktober

dag 4
donderdag 17 oktober (mentorenvorming)

dag 5
donderdag 24 oktober

dag 6
donderdag 7 november 

(dag 7) donderdag 14 november (halve dag, mogelijk contactmoment ifv
stageweek)

(dag 8) inhaaldag
stageweken datum

week 1 18-22 november

Inhaaldag 28 november



Opleidingsfase 2

stageweken datum

week 2 2-6 maart

verkenningsdagen datum

dag 9 maandag 9 december

dag 10 maandag 27 januari

dag 11 dinsdag 28 januari

dag 12 donderdag 13 februari

dag 13 donderdag 20 februari (mogelijk contactmoment ifv stageweek)

Verkenningsdagen en stages 3-4j in DECEMBER – JANUARI – FEBRUARI - MAART

Afspraken met combistudenten 



Inzetdagen

• 3 Inzetdagen in 19/20:

 1 dag voor de opleiding (hulp infodag, …)
• Te plannen in overleg met de opleidingsverantwoordelijke 

 1 dag voor de school van de 3-4 jarigen (ondersteuning 
feesten, sportdagen, …)

 1 dag voor de school van de 5-jarigen (ondersteuning feesten, 
sportdagen, …)

• Te plannen in overleg met STC en school



Inzetdagen

Stagescholen die zich engageren, kunnen beroep doen op hun studenten voor hulp en 
ondersteuning. Studenten inzetten voor relevante taken op schoolniveau zoals : 

• 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)

• zeker in OF3 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 ‘zoom in’. 



Inzetdagen 

De inzetdagen 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. 



WIE IS WIE?



INTERNATIONALE STUDENT 
IN JE KLAS

• Heb je interesse om eens een internationale student in je klas te 
hebben uit het PIEC (Postgraduate International Educating Class)

• Dan kan je je naam doorgeven aan Limke.verhellen@ucll.be

• Wat kan: team-teaching, project op school, sportdagen, ...

mailto:Limke.verhellen@ucll.be

