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2 VISIE OP PRAKTIJK 

2.1 INLEIDING 

 

In de opleiding Bachelor Kleuteronderwijs Diest en Leuven  staan 3 uitgangspunten centraal die 

we hanteren om de praktijk vorm te geven en op te bouwen.  

 

Het eerste uitgangspunt is het centraal stellen van het kind. We willen studenten vanaf de start 

van de opleiding leren om het aanbod en de aanpak af te stemmen op de leefwereld, behoeftes 

en noden van kleuters.  

We willen dat studenten bij het vormgeven van hun praktijk vertrekken vanuit het kind en niet 

vanuit eigen belangen.  

 

Een tweede uitgangspunt is het eigen leerproces in handen kunnen nemen. We willen 

studenten ondersteunen in en stimuleren tot ondernemingszin en zelfsturing om zo te groeien in 

hun leraarschap. De complexiteit doorheen de verschillende fasen van de opleiding groeit. Dat 

betekent dat van studenten verwacht wordt dat ze bepaalde competenties in een opleidingsfase 

bewust aanpakken. 

 

Een derde uitgangspunt is het kunnen voldoen aan externe verwachtingen, zoals input van de 

opleiding en/of verwachtingen vanuit het werkveld.  

 
 

2.2 PRAKTIJKLIJN 3 BAKO 

 

In de derde opleidingsfase zijn er meerdere kansen om praktijkervaring op te doen in verschillende 

contexten: 

- in het opleidingsonderdeel ‘van 3 naar 1’ krijgen de studenten de kans om kennis te maken 

met het lesgeven in het eerste leerjaar; 

- in het opleidingsonderdeel ‘zoom out’ doen de studenten een onderzoeksstage binnen of 

buiten de klascontext; 

- in dit opleidingsonderdeel ‘Praktijk III’ tonen studenten aan dat ze de startcompetenties 

voor een toekomstig kleuteronderwijzer op klas- en schoolniveau hebben verworven.  

 

Dit praktijkkompas is specifiek geschreven voor het opleidingsonderdeel ‘Praktijk III’.  

Dit OPO start aan het begin van het academiejaar met een introductie en wordt doorheen het jaar 

ondersteund vanuit groeilabosessies. 
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Praktijk III omvat 2 luiken: 
 

- Luik A: praktijk op klasniveau.  
De student loopt 5 weken actieve stage in éénzelfde kleuterklas, waarvan 1 week in 
semester 1 en de overige weken in semester 2. 
Daarnaast loopt de student nog 8 dagen actieve stage in een peuterklas. 
De student neemt alle taken van de mentor over m.b.t. het voorbereiden van activiteiten, 
de klasadministratie en het organiseren en begeleiden van de klas en de kleuters/peuters. 
 
Luik A omvat de peuterstage en de eindstage. 

In semester 1 is er een stageperiode voorzien van één week in november (eerste deel 

eindstage).  

In semester 2 is er een langere stageperiode voorzien met zelfstandig werk en 

aaneensluitende weken stage: minstens 8 aaneensluitende werkdagen stage bij de peuters 

(peuterstage)  en 4 weken stage (waarvan 3 weken aaneensluitend) in de periode maart-mei 

(tweede deel eindstage). 

 

 
- Luik B: praktijk op schoolniveau.  

De student toont in dit luik zijn competenties m.b.t. het functioneren binnen een team en 
het werken op schoolniveau aan. De student neemt hier o.a. de verantwoordelijkheid op 
voor taken die buiten de klasmuren vallen. Doorheen het schooljaar zet de student zich 9 
dagen in voor deze taken. 

 

Schematisch ziet de praktijkplanning er als volgt uit: 

 

 

 
 
 
 
 
 

Eindstage deel 1

1 week actieve 
stage

Peuterstage

8 dagen actieve 
stage

Eindstage deel 2

4 weken actieve 
stage

SEMESTER 1 SEMESTER 2 

JANUARI MAART-MEI NOVEMBER 

L
u
ik
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 -

 

k
la

s
 

L
u
ik

 B
 –

 

S
c
h
o
o
l Inzetdagen (63u) (zie 5.3) 
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2.3 COMPETENTIEPROFIEL OF 3 

 

Leraars bewegen voor kinderen...

Werkt vanuit een kindgerichte grondhouding, 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 vanuit het perspectief van het kind om zijn onderwijs te realiseren. 

Werkt aan kwaliteitsvolle interacties met het kind en tussen de kinderen. 

Leraars bewegen met hun hele zijn

Werkt aan een professionele identiteit en ontwikkelt een visie waarmee hij 
keuzes kan verantwoorden en duiden waarmee hij bezig is. 

Streeft naar authentiek zijn waarbij er overeenstemming is tussen wie hij is en 
wat hij doet (congruentie handelen en 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 te ontwerpen. 

Maakt i.f.v. 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).

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 schoolteam, regionaal en (inter-
)nationaal

Neemt het volledige klas- en schoolgebeuren ten volle op,

functioneert op mesoniveau en weet hoe hij kan meewerken aan het 
schoolbeleid (co-creatie), 

is gericht op 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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3 PLANNING PRAKTIJK III 

3.1 LUIK A: PRAKTIJK OP KLASNIVEAU IN SEMESTER 1 

Voor de actieve stage, waarin de student verwacht wordt om de klasgroep volledig te 

begeleiden, worden er 3 verkenningsdagen gepland. Tijdens deze 

verkenningsdagen leert de student de kleuters en de klas kennen door te 

observeren, maar ook door te participeren en activiteiten uit te proberen.  

 

Tijdens de actieve stage van november wordt van de student verwacht dat hij de 

klasgroep volledig begeleidt. 

 

Stage oktober – november  
 
3 verkenningsdagen:  
donderdag 17 oktober 2019 
donderdag 24 oktober 2019 
vrijdag 8 november 2019 
 
actieve stage (één week):  
van maandag 18 tot en met vrijdag 22 november 2019 
(Inhaaldagen: zie Praktijkwijzer. Voorziene inhaaldagen: 14 of 15 november 2019.). 

3.2 LUIK A: PRAKTIJK OP KLASNIVEAU IN SEMESTER 2 

De peuterstage wordt voorbereid tijdens de lessenreeks van het OPO ‘de peuter’.  
Voorafgaand aan de actieve stage die plaatsvindt in januari zijn er 4 
verkenningsdagen gepland. 
De actieve stage bij de peuters bestaat uit een stage van 8 aaneensluitende 
werkdagen.  
 

Peuterstage 
 
4 verkenningsdagen:  
donderdag 5 december 2019 
maandag 9 december 2019 
maandag 6 januari 2020 
dinsdag 7 januari 2020 
 
actieve stage (8 aaneensluitende werkdagen): 
van maandag 13 januari tot en met woensdag 22 januari 2020. 
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Daarnaast plant de student zijn eindstageperiode in samenspraak met dezelfde 
stageschool en –klas als in november 4 stageweken tussen maandag 9 maart t.e.m. 
woensdag 27 mei 2020 (waarvan 3 weken aansluitend). 
 

Eindstage (deel II - zelf te plannen in overleg met stageschool) 
 
verkenningsdagen:  
student kan naar eigen noden en in onderling overleg met de stagementor extra 
verkenningsdagen opnemen. 
 
Actieve stage: 
4 weken actieve stage in dezelfde klasgroep als november,  
waarvan 3 aaneensluitende weken tussen maandag 9 maart tot en met woensdag 27 
mei 2020. 

 

3.3 LUIK B: PRAKTIJK OP SCHOOLNIVEAU IN SEMESTER 1 EN 2 

 

De student neemt zowel praktische als inhoudelijke meso-taken op. Deze taken 

komen overeen met een totaal van 63 SBU: zie infra punt 5.3  

 

 
Erasmusstudenten of studenten die wegens omstandigheden op andere momenten 
Praktijk III lopen, maken met de Praktijkcoördinator, de studentencoach en de 
schoolmentor specifieke afspraken rond de planning en realisatie van hun Praktijk III 
al naargelang hun internationaal (buitenlands of binnenlands) programma / 
studieverblijf.   
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4 AFSPRAKEN  

4.1 BRIEF MENTOR 

De student geeft een exemplaar van het praktijkkompas en zijn gepersonaliseerde 

brief af aan de mentor (zie Toledo) tijdens de eerste verkenningsdag, donderdag 7 

oktober. 

4.2 PRAKTIJKMAP 

Op Toledo vinden studenten een checklist praktijkmap.  

 

 

5 OPDRACHTEN EN GROEIKANSEN 

Enkele dagen vóór de verkenningsdagen neemt de student contact op met de 

directie/ stagementor van de stageschool en herinnert hem/haar aan de 

verkenningsdagen. 

5.1  VERKENNINGSDAGEN 

 

Verzamel de algemene gegevens van je stageschool en stageklas, bewaar ze in je 

praktijkmap. 

 

Diversiteit in de klasgroep 

  

 Zorg voor een brede observatie van de aanwezige diversiteit in de klasgroep m.b.t 

risicokleuters, aard van de kleutergroep, talenten en interesses van de 

kleuters,… Je verzamelt ze in je praktijkmap. 

 Bevraag goed welke (risico-)kleuters er zijn en welke rol de mentor daarin 

opneemt (specifieke opvolging, overleg zorgcoördinator, invulling van zorg/ 

SES-uren,… In de mate van het mogelijke en volgens afspraak neem je 

tijdens de Praktijk III deze taken van de mentor over.  

Denk niet alleen aan zorgkleuters de zin van ‘achterstand’, maar denk ook 

aan kleuter die een voorsprong hebben. 

 Probeer tijdens de verkenningsdagen ook gericht de (risico)kleuters te 

observeren zodat je de beginsituatie beter kan inschatten. 

 

 

Klasmanagement 

 

Ter voorbereiding van de stage in deze klas observeer en bevraag je je uitvoerig 

met betrekking tot het klasmanagement. Bevraag ook zeker de gewoontes m.b.t. 

het onderhoud van de klas (borstelen, poetsbeurten, …)  
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Administratieve taken 

 

Bevraag de mentor i.v.m. haar agenda-systeem. Je neemt deze manier van 

agenda bijhouden over. 

 

 Welke gebruiken/ afspraken heeft de school m.b.t het formuleren van 

doelen. Bevraag je en implementeer deze manier van werken bij het 

uitschrijven van de doelen in het agenda en in je lesvoorbereidingen 

doorheen Praktijk III. 

 

 Hoe verloopt het registreren van aanwezigheden, geldomhalingen,… 

Als student neem je zoveel mogelijk deze taken over van de mentor. Zorg 

dus dat je goed op de hoogte bent van de afspraken. 

 

 Maak duidelijke afspraken met de mentor in verband met het vooraf 

afgeven/ bespreken van het weekschema, de dagplanningen en de 

activiteiten.  

 

 Welke schoolbrede taken (toezicht speelplaats, rijen, bus begeleiden, …) 

heeft de mentor tijdens de weken Praktijk III? Welke taken kan je 

overnemen/ integreren in jouw takenpakket? Je stapt voor deze taken in de 

beurtrol van de klasmentor in. 

 

 

Brede school/ wereldverkenning 

 

 Je gaat de klas, de school, de omgeving van de school verkennen met 

het oog op de uitwerking van je aanbod en het leren kennen van de leef- en 

woonsituatie van de kleuters uit de buurt.  

 

 Bevraag ook mogelijke samenwerkingsverbanden met organisaties, 

centra in de gemeente (vb. turnclub die de bewegingszaal van de school 

gebruikt, plaatselijke fruithandelaar die fruit levert voor het tutti frutti-

project,…) 

 

 Probeer aspecten van deze observatie te integreren in de uitwerking van je 

stage en zo zelf mee te werken aan een brede(re) school. 

 Bespreek met je mentor ook het onderdeel ‘praktijk op schoolniveau’, zie 

verder.  
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5.2 PRAKTIJK OP KLASNIVEAU  

 

Inhoudelijke voorbereiding en administratieve taken 

 

Alle informatie met betrekking tot doelen formuleren, lesvoorbereidingen maken en 

planningen maken vindt de student terug op de Toledo ‘Aan de slag met doelen, 
lesvoorbereiding en planning’.  
 

Als student in fase 3 ben je vrij in het bepalen of je al dan niet werkt met/zonder 

thema voor Praktijk III. Uiteraard gaan we ervan uit dat je voor je definitieve keuze 

overleg pleegt met je mentor, rekening houdt met de kansen om de bovenstaande 

accenten aan bod te laten komen en met de eigenheid van je kleutergroep. 

 

De student zelf draagt volledige verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de 

weekschema’s en de voorbereidingen van activiteiten.  

 Dat wil zeggen dat een voorbereiding nooit zonder meer mag overgenomen 

worden van een medestudent en zeker geen kopie mag zijn van de 

voorbereiding van een medestudent.  Uiteraard mogen studenten samen 

ideeën zoeken, samen de grote lijnen van een activiteit uitzetten.  

Elke voorbereiding moet minimaal een persoonlijke aanpassing bevatten aan 

de eigen klassituatie. Dit is ook het geval wanneer men zich bijvoorbeeld op 

een demonstratieactiviteit, proefactiviteit, een eindwerk, of een eigen 

voorbereiding van een eerder gelopen stage, … baseert. 

 

 In het licht van kleuterparticipatie probeert de student regelmatig kleuters te 

betrekken bij de invulling van het thema / de deelthema’s / de activiteiten en 

dan is een persoonlijke uitwerking van het voorbereidend werk essentieel.  

 

In fase 3 moet (maar mag wel!) niet meer elke activiteit uitgebreid schriftelijk 

voorbereid worden op de standaard-voorbereidingsformulieren van de opleiding. 

 

Elke activiteit (met bijbehorende doelen, beknopt verloop, materialen en 

reflectie) is wel minimaal terug te vinden in het agenda. Je mag hiervoor het 

format van de mentor gebruiken.  

Uiteraard wordt wel elke activiteit door de student, op een eigen manier (fiche, …) 

vooraf voorbereid. 

 

Per dag maak je wel nog minimum 2 voorbereidingen (BA of KA) met oog 

voor 

differentiatie. Zorg voor afwisseling in de aard van de voorbereidingen.  
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Brede basiszorg en specifiek zorg 

 

Je besteedt bijzondere aandacht aan kleuters met zorgvragen: 

 

 Je bent in staat om het leerlingvolgsysteem van je mentor bij te houden. 

Acties te ondernemen op niveau 0 van het zorgcontinuüm en je doet de 

eerste stappen om interventies te doen op niveau 1. M.a.w. je bouwt 

systematisch differentiatie in in je activiteiten. Je noteert welke differentiatie 

voorziet in het agenda en/of op je voorbereidingsformulieren. 

 

 Bij de uitwerking van je thema/ activiteiten probeer je in de mate van het 

mogelijke rekening te houden met de eigenheid/ diversiteit/ talenten van 

de kleuters/ klasgroep. 

 

 Tijdens je eindstage probeer je regelmatig het aanbod aan te passen vanuit 

observaties van kleuters en de principes van kleuterparticipatie.  

Zeker de geplande ‘open’ momenten vul je gericht in vanuit geobserveerde 

interesses/ behoefte. 

 

 

Planningsdocumenten (weekplanning, meerwekenplanning) bezorg je ten 

laatste een week voor de stage (of volgens afspraak met de STC’er) via mail aan je 

STC. 
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5.3 PRAKTIJK OP SCHOOLNIVEAU 

 

Elke derdejaarsstudent plant in overleg met de mentor(en) en directie een pakket 

aan taken op schoolniveau. Dit pakket stemt overeen met een volume van 9 

inzetdagen (63u ongeveer, waarvan max. 21u voor vervangingen).  

5.3.1  Criteria bij het samenstellen van het takenpakket 

 In het takenpakket streeft de student in overleg met de stageschool naar een  
evenwicht op verschillende niveaus: 

 
 
 
 
Passieve participatie                     Actieve participatie 
Voorbeeld: van passieve naar actieve participatie. 

 

Passieve 
participatie 

 

Passieve 
participatie met 
ondersteunende 
organisatorische 
hulp 

 

Actieve 
participatie bij 
inhoudelijk 
overleg zonder 
inhoudelijke 
voorbereiding 

 

Actieve 
participatie bij 
voorbereiding en 
uitvoering met 
inhoudelijke 
voorbereiding  

Info-avond rond 
schoolrijpheid 
bijwonen door in 
de zaal te zitten 
naast de ouders. 

 

Info-avond rond 
schoolrijpheid 
bijwonen, ouders 
verwelkomen en 
drankjes 
schenken.  

 

Participatie bij de 
werkgroep 
‘schoolrijpheid’: je 
mening zeggen, 
deelname aan 
vergadering 
vergaderingen 
zonder 
voorbereiding. 

 

Actieve participatie 
tijdens de 
werkgroep: zelf 
bronnen aandragen, 
ideeën actief 
uitwerken, ppt 
maken voor info-
avond, …  

 

o Ondersteunende taken (passieve participatie) 
Voor deze taken heeft de student geen voorbereiding nodig en 
participeert hij vooral en/of ondersteunt hij de school op 
organisatorische en praktisch vlak (vb. de rol van ober vervullen op het 
schoolfeest). 
 

o Bij inhoudelijke taken (actieve participatie) draagt de student een 
(groot) stuk verantwoordelijkheid in de voorbereiding en/of uitvoering 
van activiteiten op schoolniveau.  
Het kan om individuele taken gaan of om een gedeelde 
verantwoordelijkheid met een werkgroep, een medestudent, een 
mentor,… 
Vb. het programma van een sportdag voorbereiden en uitvoeren, 
hierover communiceren met het team enz. 
Vb. een poppenspel voor alle kleuterklassen voorbereiden en uitvoeren 
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 De taken moeten uitvoerbaar zijn tijdens de stage. Het is dus niet de 
bedoeling enkel ideeën op papier te zetten of iets voor de toekomst uit te 
werken.  

 Er moet een gezond evenwicht zijn tussen het zelfstandig voorbereiden en 
uitvoeren van taken enerzijds en anderzijds het meewerken in een team. 

 Maximum 50% van de voorziene dagen mag naar voorbereidend werk 
gaan. Dus minstens 50% van de tijd gaat naar het actief uitvoeren van taken. 
Concrete realisaties: dit kan zowel gaan om actieve mesotaken als om meer 
participatieve mesotaken  

 Indien er samengewerkt wordt met medestudenten of mentoren moet het 
eigen aandeel voldoende herkenbaar zijn.  

 

5.3.2 Afspraken i.v.m. de planning van het takenpakket 

De student werkt ongeveer. 9 inzetdagen (ongeveer 63u) aan de mesotaken. 

Hierin zit de voorbereidingstijd én de tijd die besteed wordt aan het uitvoeren van de 

taken. 

 

Van de 9 inzetdagen mag de stageschool 3 dagen invullen naar eigen noden 
en voorkeur (bijvoorbeeld vervangingen, toezichten, expliciete vraag van de 
school). De overige 6 inzetdagen worden door de student, in overleg met de 
stageschool en de STCer, ingevuld op basis van de criteria, in lijn met de beoogde 
competenties. De overige 6 inzetdagen mogen niet worden ingevuld d.m.v. 
vervangingen en toezichten. 
 

5.3.3 Afspraken i.v.m. voorbereidingen, praktijkmap  

De invulling en verwachtingen (bijvoorbeeld verschillende stappen, verwacht 

product,…) moeten voor de 3 partijen (student, stageschool, STCer) vooraf duidelijk 

zijn.  De student kan dit zelf opvolgen via zijn logboek. Hij draagt zelf de 

verantwoordelijkheid om hierover te communiceren met de stageschool en STC’er. 

 

Voor actieve taken maakt de student een voorbereiding. Afhankelijk van de aard 

van de taak bevat die voorbereiding het doel, de inhoud, werkvormen, verloop, 

materialen, afspraken met de betrokkenen,… 

 

Voor passief participerende mesotaken kan de mentor of directie vragen om een 

verslag te maken van de bijgewoonde activiteit (vb verslag van een 

teamvergadering,…) 

 

De student verzamelt alle documenten in de praktijkmap: Deel 3: Luik B: Praktijk op 

schoolniveau. 
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5.3.4 Afspraken i.v.m. materialen 

De student spreekt met de directie duidelijk en tijdig af of en hoeveel budget er 

door de school kan voorzien worden voor het maken en/of aankopen van materialen 

in functie van de realisatie van de taken.  

Materialen die de student in functie van de stage met het budget van de school heeft 

gemaakt, blijven na de stage op de school. Indien student materialen heeft 

vervaardigd zonder schoolbudget, mag hij deze na de stage meenemen. 

 

De student zorgt wel telkens voor een kopie van het voorbereidend werk dat 

geleverd werd voor bepaalde taken (teksten, ideeën, ontwerp, voorbereidingen, …) 

Bijvoorbeeld: een bundel met voorbereidingen van activiteiten voor de sportdag die 

de student ontwierp. 
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6 EVALUATIE PRAKTIJK III 

Voor de evaluatie van praktijk verwijzen we naar de ECTS-fiche. 

De competenties uit het competentieprofiel (zie 2.3 en 2.4) zijn de leidende 

evaluatiecriteria voor Praktijk III. 

 

6.1 LUIK A: PRAKIJK OP KLASNIVEAU 

In semester 1 neemt de STC vooral een coachende rol op. Hij brengt samen met de 

student en mentor de sterke en werkpunten van de student in kaart op dat moment. 

Op die manier heeft de student een zicht op zijn functioneren ten aanzien van de 

verwachte competenties van OF3. 

 

Op het einde van semester 2 wordt Praktijk III beoordeeld op basis van de scores op 

de peuter en eindstage. 

 

6.1.1 Cijfer op peuterstage 

De mentor geeft een advies aan de STC via een Pass/Fail-score op het einde 

van de peuterstage. De STC beoordeelt de peuterstage a.d.h.v. dit advies en 

het reflectieverslag van de student en wijst een Pass/Fail toe. 

 

Indien de student een Pass scoort, kan hij starten met zijn eindstage. 

Indien de student een Fail scoort, krijgt de student de kans om zijn stage te 

hernemen tijdens zijn eindstage. 

De student ruilt hiervoor één week van zijn eindstage (5 

aaneensluitende dagen) in voor een stageweek bij de peuters in de 

school van de eindstage.  

Ter voorbereiding van deze stageweek bij de peuters plant de student 

in overleg met de school 3 bijkomende verkenningsdagen. 

De student krijgt een bezoek van een lector uit de lerarenopleiding.  

Ook deze stage wordt beoordeeld aan de hand van het advies van de 

mentor, het praktijkverslag van de lector en het reflectieverslag van de 

student.  
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6.1.2 Cijfer op de eindstage 

Het eindcijfer op de eindstage wordt bepaald aan de hand van onderstaande 

documenten en activiteiten: 

 Het stage-oordeel op de Peuterstage; 

 De praktijkverslagen van de mentor (semester 1+2); 

 De praktijkverslagen van de stagebezoeken door de opleiding (semester 2); 

 Het groeiverslag waarin de student doorheen semester 1 en 2 reflecteert over 

zijn groei. 

 Het driehoeksgesprek: 

Na het afronden van de eindstage vindt een driehoeksgesprek plaats.  

Aan dit gesprek neemt de student, de STC en de mentor van de eindstage 

deel.  

Dit gesprek wordt door de student en STC voorbereid op basis van de 

praktijkverslagen van mentor en lector van de eindstage en zijn groeiverslag. 

De student bezorgt deze verslagen van de mentor en bezoekende lector(en) 

aan zijn STC. Zijn groeiverslag stuurt de student enkele dagen voordat het 

gesprek plaatsvindt door naar de STC. 

 

De bedoeling van dit gesprek is drieledig: 

o De student krijgt de kans om zijn groei doorheen semester 1 en  2 

verder te illustreren en te verantwoorden, zowel op vlak van 

functioneren op klasniveau als functioneren op schoolniveau. 

o De mentor kan deze groei al dan niet bevestigen en ook zijn stem 

uitbrengen over het functioneren van de student. 

o Indien de STC nog niet voldoende informatie heeft over bepaalde 

competenties van OF 3, kan hij de student en de mentor hierover 

bevragen. 

 

 

Op basis van bovenstaande evaluatiedocumenten en -activiteiten bereidt de STC het 

evaluatiedossier van de student voor. Hij stelt een voorstelcijfer op dat voorgelegd 

wordt aan de collega-community coaches. Nadien komen alle STC’ers van de 

opleiding samen om het cijfer te bespreken. Pas na de examencommissie ligt het 

cijfer op Praktijk III vast. 

De  eindverantwoordelijkheid voor de het stagecijfer ligt bij de opleiding. Het oordeel 

van de mentor wordt meegenomen in deze eindbeoordeling. 
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Hieronder geven we schematisch weer hoe de student begeleid en geëvalueerd 

wordt door de werkplek enerzijds en de opleiding anderzijds met het oog op het 

verwerven en beoordelen van de eindcompetenties.  

 

PRAKTIJK 

SEMESTER 1 

E
in

d
s
ta

g
e

 (
n

o
v
e

m
b

e
r)

 

Werkveld (mentor) 

 

Begeleiding (tijdens verkenningsdagen en actieve stage)  
 mentor geeft elke dag feedback, student noteert deze 

feedback in zijn feedbackschrift. 
 

Beoordeling 
 mentor vult een praktijkverslag in op einde van de 

actieve stage van november en geeft een stand van 
zaken over het functioneren van de student. 
 

Opleiding (lectoren en STC) 

 
Begeleiding 

- individueel intake: student en studentencoach blikken 
terug op Praktijk II op basis van het praktijkrapport. 

 
- Coaching door lectoren tijdens 

stagevoorbereidingsweken. 
 

- Lector kan een coachend bezoek brengen tijdens de  
actieve stage (geen praktijkverslag) 
Student noteert de feedback in zijn feedbackschrift. 

 

- Lector geeft feedback aan de student over het 
functioneren van de student op stage ten aanzien van 
de eindcompetenties Praktijk II. De student bereidt 
dit voor aan de hand van een groeiverslag. 
 

Tijdens groeilabosessies wordt de student ondersteund in 
zijn praktijk:  

- zicht krijgen op eindcompetenties van Praktijk III. 
- Training in reflectievaardigheden. 

Waar ben ik sterk in? Hoe kan ik verder groeien? 
In deze sessies worden concrete stagereflecties 
besproken opdat de student meer inzicht krijgt in zijn 
eigen functioneren op stage en zichzelf verder kan 
ontplooien als leraar. 
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PRAKTIJK 

SEMESTER 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P
e

u
te

rs
ta
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s
e

m
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Werkveld (mentor) 

 

Begeleiding (tijdens verkenningsdagen en actieve stage)  
 mentor geeft elke dag feedback, student noteert deze 

feedback in zijn feedbackschrift. 
 

Beoordeling 
 mentor vult een praktijkverslag in op einde van de 

actieve peuter en geeft een stand van zaken (Pass / 
Fail) over het functioneren van de student tijdens de 
peuterstage. 
Indien deze beoordeling mee leidt tot een Fail krijgt 
de student de kans om zijn peuterstage te hernemen 
in de periode van de eindstage (zie 6.1.1). 

 Opleiding (lectoren en STC) 

 
Begeleiding   

 Iedere student krijgt de kans om gecoacht te worden 

in functie van zijn/haar lesvoorbereidingen. 
 

 De student mailt tijdens zijn actieve stage een 

reflectieverslag over het verloop van zijn actieve 

stage naar zijn STC. 
 

 De STC neemt telefonisch contact op met de 

mentor van de peuterstage. 
 

Er wordt een groeilabosessie gepland met de 
peuterstage als focus waarin de inhoudelijke kwaliteit 
van de planning centraal staat. 

 
Beoordeling 

 De lector brengt geen stagebezoek tijdens de actieve 
stage in januari. Indien de peuterstage leidt tot een 
fail in januari, krijgt de student een nieuwe kans door  
zijn peuterstage hernemen in de school van zijn 
eindstage. Hij ruilt hiervoor één week (5 
aaneensluitende dagen) van zijn eindstage in voor 
een stage bij de peuters. De lector komt tijdens deze 
tweede kans wel op bezoek.  
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PRAKTIJK 

SEMESTER 2 

E
in

d
s
ta

g
e

 (
s
e

m
 2

) 

Werkveld (mentor)  

 

Begeleiden (tijdens verkenningsdagen en actieve stage)  
 mentor geeft elke dag feedback, student. De student 

noteert deze feedback in zijn feedbackschrift. 

 

Beoordeling via driehoeksgesprek van gehele eindstage 
 
Voorafgaand aan driehoeksgeprek 

 Student werkt zijn groeiverslag af ter voorbereiding 

van het driehoekgesprek en dient in afspraak met de 

studentencoach (STC) zijn groeiverslag enkele dagen 

voor het driehoeksgesprek in.  

 Mentor schrijft een praktijkverslag ter voorbereiding 

van driehoekgesprek. Student bezorgt dit origineel 

verslag aan de lector. 

 
Tijdens het driehoeksgeprek 

 Student heeft bewijslast mee  

(praktijkmap met zowel de inhoud van luik A als luik 

B) 

 Mentor heeft een kopie van zijn praktijkverslag. 

 Student als mentor laten hun stem horen: elementen 

die nog niet aan bod zijn gekomen via een 

praktijkverslag krijgen nu de kans om verduidelijkt te 

worden. 

 

Opleiding  (lectoren en STC) 

 

Begeleiding 
 De student kan bij zijn STC terecht voor inhoudelijke 

als praktische vragen bij zijn eindstage. Hij 

communiceert gedurende zijn stageweken van 

semester 2 met zijn STC.  

 
Beoordeling via driehoeksgesprek 

Voorafgaand aan driehoeksgeprek 

 STC bereidt het driehoeksgesprek voor a.d.h.v. 
groeiverslag van de student, de praktijkverslagen van 
de mentor, eigen bezoek(en) en van eventuele 
collega’s.   
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Tijdens het driehoeksgeprek 

 STC bevraagt onduidelijkheden of zoekt naar extra 
bewijslast om te kunnen oordelen in welke mate de 
competenties voor OF 3 verworven zijn.  

 
Na het driehoeksgesprek 

 STC finaliseert na driehoeksgesprek a.d.h.v. een 
verslag. Hij legt het resultaat hiervan voor aan de 
community en later aan het hele team waar een 
voorstelcijfer wordt gegeven. Na de 
examencommissie is het cijfer definitief voor Praktijk 
III. 

 

6.2 LUIK B: PRAKTIJK OP SCHOONIVEAU 

De student documenteert zijn praktijk op schoolniveau aan de hand van zijn logboek 

dat hij op geregelde tijdstippen voorlegt aan zijn STC. 

 

Tijdens het driehoeksgesprek (zie 6.2) kunnen alle competenties bevraagd worden 

van OF3: zowel de competenties van luik A als deze van luik B. 

6.3 BIJKOMENDE INFORMATIE 

 

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 (sessies, stagedagen,... ) dienen gepresteerd te 
worden om een eindoordeel te kunnen ontvangen. 

 Op het einde van het opleidingsjaar vindt een driehoeksgesprek plaats tussen de 
mentor, lector 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. 

 Sanctionering bij het niet tijdig inleveren van taken (stagemap, groeiverslag, 
voorbereidingen, …. ) die integraal deel uit maken van de evaluatie. 

 


