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Praktijkvademecum 
Avondtraject LER BasO 

 
Beste mentor 
 
De stage is een belangrijke plek waar veel dingen uit de  opleiding  geïntegreerd samenkomen. 
Het is ook de plek waar de student laat zien dat hij voortdurend lerend is om een betere 
student/leraar te worden. Tijdens werkplekleren en stage in de stageschool krijgt de student  op 
regelmatige basis de kans om heel wat competenties in authentieke situaties te oefenen en bij te 
sturen. 
 
Het werkveld biedt binnen zijn krachtige leeromgeving heel wat stagekansen. Leraren in wording 
nemen deze uitdagingen ten volle aan en geven richting aan hun eigen leerproces, rekening 
houdend met de verwachtingen van de andere partijen, maar met respect voor ieders eigenheid. 
De begeleiding door werkveld en opleiding helpt de leraar in wording bij het structureren van deze 
ervaringen. 
 
De lerarenopleiding van UC Leuven-Limburg stelt het samenwerken in trialoog met leraar in 
wording, werkveld en opleiding centraal. Opleiding, werkveld en leraar in wording zijn immers de 
drie partijen die betrokken zijn bij het uitbouwen van de praktijk1.  
 
De opleiding heeft de laatste jaren geïnvesteerd in de ontwikkeling van een duidelijk 
praktijkconcept: 
 
In de eerste plaats hebben we een traject uitgetekend dat goed opgebouwd is. In de eerste 
opleidingsfase zal de student sterk begeleid worden in het didactisch atelier in de opleiding en 
doet hij aan praktijkverkenning in de stageschool. In de tweede en derde opleidingsfases wordt 
het werkplekleren doorheen het jaar afgerond met een stageperiode. Tenslotte leert de student  
in de laatste opleidingsfase alle facetten van het leraarschap kennen, door ook een intensieve 
periode aan stage op te nemen.  
 
Wie al leerkracht is, kent een intensiever praktijktraject in de tweede en derde opleidingsfase 
(cf. dubbel aantal studiepunten), nadat in de eerste opleidingsfase binnen de opleiding de 
broodnodige vakinhoudelijke kennis aangereikt wordt.   
 
Het praktijkvenster is onze competentielijst voor het opleidingsonderdeel praktijk. Het venster 
geeft op een heel overzichtelijke manier aan wat er wanneer van verwacht wordt.  
Dit document is zowel een richtingaanwijzer voor de student zelf alsook een bril waardoor 
docenten en mentoren naar kijken én de competentielijst op basis waarvan de student  
beoordeeld wordt. Alle begeleidings- en evaluatiedocumenten zijn er ook op gebaseerd.  
 
In dit praktijkvademecum worden visie en te respecteren afspraken verder uitgewerkt. We 
nodigen je uit om dit praktijkvademecum grondig door te nemen. Goed begonnen is half 
gewonnen.  
 
Aan iedereen een boeiend en leerrijk jaar toegewenst. 
 
Tanja Ceux 
Opleidingshoofd   

                                                           
1 Inspiratiebron: Bogaerts, H., Dehandschutter T., De Ruytter, D., Goossens, K., Maes, G., Smets, L., Witvrouwen, K. (2014). 
Krachtig worden in samen opleiden: inspiratiegids. Onderzoeksrapport project ‘Samen Opleiden’, departement Lerarenopleiding, 
KHLeuven (2011-2015).  
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1. ONZE VISIE OP LERAARSCHAP 
 

             

    

 

 

 

 

 

 

 

LERAARS BEWEGEN 

Visietekst Groep Lerarenopleiding2 
september 2016 

 

leraars bewegen voor kinderen en jongeren 

leraars bewegen met hun hele zijn 

leraars bewegen met kennis van zaken 

leraars bewegen samen 
 

Inleiding 

In deze visietekst verwoorden we wat voor ons de essentie is van leraarschap en wat dus gemeenschappelijk 

en van waarde is voor elke leraar: de aspirant-leraar, de leraar en de lerarenopleider. De zoektocht naar de 

essentie is voor ons van belang omdat we willen dat een visie duurzaam is. Een visie is op die manier een 

baken om met een complexe en steeds wijzigende onderwijscontext om te gaan.  

 

Met deze visie bekennen we kleur: ze staat voor wat we belangrijk vinden in het leraar zijn en leraar worden. 

Het is een toetssteen waarop alle stakeholders ons kunnen aanspreken.  De visie is het uitgangspunt in onze 

werking met studenten en vormgeving van de onderwijsomgeving. Vanuit het principe van congruent 

opleiden staan we model voor de leraar van morgen. 

  

Deze visie is voor ons beleid op groeps- en opleidingsniveau een richtingwijzer om samen te bepalen welke 

kwaliteit we nastreven in ons onderwijs en om blijvend te innoveren. 

 

Leraars bewegen voor kinderen en jongeren  

  

Leraars worden gedreven door wat kinderen en jongeren bezighoudt,  wie ze zijn en hoe ze kijken 

naar de wereld.  Om het onderwijs vorm te geven, vertrekken leraars telkens opnieuw vanuit het 

perspectief en de leefwereld van kinderen en jongeren. 

 

Leraars geloven in de emancipatorische kracht van onderwijs. Iedereen heeft recht op leren en 

kan leren.  Leren is leren weten, leren doen, leren samenleven om te leren zijn3. Vanuit een passie 

                                                           
2 Auteurs: groepsbestuur, gebaseerd op een voorstel van Erik Schrooten, en met input van de lectoren, de studenten en 

het werkveld 
3 Delors, J, e.a. (1996). Learning: The treasure within. Paris: UNESCO 
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voor leren en ontwikkelen dagen leraars kinderen en jongeren uit in hun kunnen en hun zijn. Leraars 

begeleiden hen van nabij zodat ze met vertrouwen openstaan voor een onbekende wereld, deze 

samen met anderen willen verkennen en er betekenis aan leren geven. Leraars stimuleren kinderen 

en jongeren om hun eigen leren in handen te nemen zodat ze steeds meer van de werkelijkheid 

vatten. 

 

 

Leraars bewegen met hun hele zijn 

 

Leraar zijn is meer dan een beroep; het is een identiteit.  Leraars zijn authentiek, inspirerend en 

innovatief.  Ze zetten hun hele persoonlijkheid in om anderen tot leren te brengen.  Leraars beseffen 

dat ze de verantwoordelijkheid hebben om in de complexe realiteit van onderwijs voortdurend 

keuzes te maken  in het belang van kinderen en jongeren.   

Leraars maken ten volle deel uit van de samenleving. Ze nemen het engagement op om mee te 

zorgen voor een duurzame en rechtvaardige samenleving. Als wereldburgers zijn ze zich bewust van 

wat er beweegt en wat dit betekent voor het onderwijs. Vanuit hun idealisme werken ze actief mee 

aan een betere wereld. Leraars stellen zich tot doel om zelf de verandering te zijn die ze nastreven.  

 

 

Leraars bewegen met kennis van zaken   

 

Leraars creëren krachtige leeromgevingen.  Ze nemen de diversiteit van de groep als uitgangspunt 

en leggen de focus op het leren en ontwikkelen van kinderen en jongeren. 

Leraars bezitten een brede kennisbasis waarin (vak)inhoudelijke en pedagogisch-didactische 

elementen elkaar ontmoeten. Deze zetten zij in om gepaste antwoorden te vinden binnen de 

complexe onderwijspraktijk. Leraars zijn zich ervan bewust dat kennis steeds in ontwikkeling is, dat 

vragen stellen soms belangrijker is dan antwoorden geven.  

Daarom hebben leraars een onderzoekende houding. Ze onderzoeken op een systematische 

manier hoe ze hun onderwijspraktijk kunnen versterken. Met een open blik durven ze nieuwe paden 

bewandelen. 

 

 

Leraars bewegen samen 

 

Leraars hebben anderen nodig om een goede leraar te zijn en te zorgen voor krachtig onderwijs. 

Ze engageren zich binnen een schoolteam, de brede onderwijsgemeenschap en de 

maatschappij als geheel. ‘Samen school maken’ doen ze met verschillende partners. Vanuit de 

overtuiging dat onderwijs niet stopt aan de schoolpoort, gaan leraars actief in dialoog met 

kinderen en jongeren en hun omgeving. 

Leraars werken samen met anderen om zich steeds verder te professionaliseren.  Samen onderwijs 

ontwikkelen gebeurt zowel binnen het eigen schoolteam als daarbuiten, regionaal en 

internationaal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                           
En verder putten we inspiratie uit de werken van Biesta, Hattie/Timperley, Sahlberg, Kelchtermans, Korthagen, 

Vandamme, Fullan, Horizon 2020 reports… 
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2. VAKDIDACTIEK: DE PLAATS VAN VAKDIDACTIEK IN ONZE OPLEIDING 

 

Vorm geven aan de hand van het vak3dactisch model 
Het model maakt de samenhang tussen de verschillende opleidingsonderdelen helder. In dit 
model wordt vakdidactiek omschreven als de plek waar vakkennis (vakinhoud en didactisch 
atelier vakspecifiek), didactiek (didactisch atelier algemeen, pedagogische modules en reflectief 
leren) en de praktijk (werkplekleren en stage) elkaar ontmoeten.  
Rondom deze kernen geven we ruimte aan vier ondersteunende thema’s: taal, ICT, RZL en 
onderzoeksvaardigheden. 
 
Een evenwichtige opleiding uitbouwen, betekent dus voor ons: 
 

 een balans vinden tussen deze elementen 

 een opleiding construeren die steeds meer naar het midden van het model evolueert.  
 
Didactiek wordt steeds meer geconcretiseerd in vakdidactiek. Zuivere vakstudie evolueert naar 
een mix van vakstudie en didactiek.  
 
Studenten worden pas MEESTERS als ze didactiek, vakkennis, praktijk, taal, ICT, onderzoek 
en katholieke identiteit met elkaar kunnen verbinden. 
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3. PRAKTIJKCONCEPT IN HET AVONDTRAJECT: CONCRETISERING VAN DE VISIE 
 

A. Werkplekleren én stage 
 
Leren in en door de praktijk in het UCLL Avondtraject Lerarenopleiding Secundair Onderwijs (Werken 

en studeren) noemen we werkplekleren.  

Dit betekent dat de student praktijkervaring opdoet op een vaste werkplek waaraan hij voor een heel 

jaar verbonden is (één stageschool per academiejaar, dus zowel voor het werkplekleren doorheen het 

jaar als voor de stage in april-mei). Inzicht verwerven in onderwijsleerprocessen en in zichzelf als 

leerkracht gebeurt zowel in de opleiding als op de stageschool. In de opleiding wordt het praktijktraject 

begeleid en ondersteund door een praktijkbegeleider. 

 

Werkplekleren en stage worden in het Avondtraject LER BaSO opgevat als een proces dat de 

student als (toekomstig) leraar aangaat met zijn klas(sen) en leerlingen en waarin hij geleidelijk groeit 

in een steeds betere afstemming van zijn aanpak op de groep van leerlingen. Naarmate hij tijdens het 

werkplekleren zijn leerlingen beter kent, kan hij ook beter inschatten hoe hij hun betrokkenheid kan 

verhogen en hoe hij als leraar de opgedane kennis en vaardigheden in de opleiding en tijdens het 

werkplekleren in functie van meer leerrendement kan inzetten. We gebruiken het ARK-model (zie 

bijlage)  als theoretisch kader, dat met zijn didactische principes bedoeld is als hulpmiddel om steeds 

beter in staat te zijn een krachtige leeromgeving te creëren. Dit didactisch kader wordt in zijn totaliteit 

eerst aangereikt vanuit de sessies didactisch atelier algemeen in OF1 en in Pedagogische module en 

Reflectief leren in OF2, en wordt vanaf OF2 ook geïntegreerd in de sessies didactisch atelier van elk 

onderwijsvak, waar een concrete vertaling wordt gemaakt naar de vakdidactiek van elk onderwijsvak. 

Het werkplekleren houdt in dat de student minimum4 2u of een halve dag per week (of één dag per 

veertien dagen) gedurende het hele jaar in de stageschool aanwezig is en actief deelneemt aan 

verschillende activiteiten: van praktijkverkenning (OF1) over assisteren tot actief lesgeven (OF2 tot 

OF4).  

Enkel in OF1  komen er geen stageweken bij. In OF 2 en 3 is er, naast het werkplekleren doorheen 

het  jaar, één of twee weken (aaneensluitende) stage in april-mei. In OF 4 zijn er bovenop het 

werkplekleren 5 weken stage voorzien. 

 

B. Didactische ateliers (DA) 
 

Tijdens de ateliers in de opleiding wordt vooral training in vaardigheden aangeboden en krijgt de 

student toepassingen van (vak)didactische inzichten. In OF 1 ligt het accent voornamelijk op 

algemene didactische vaardigheden,  vanaf OF2 zal de vakdidactiek een ruimere plaats innemen. 

 

 

  

                                                           
4 Zie volgende punt voor de concrete invulling van elk stagemoment 
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C. Overzicht van de praktijk in 2018-2019 ( in stageschool en opleiding) 
 
Hieronder wordt een globaal overzicht gegeven van de invulling van PRAKTIJK per opleidingsfase (OF) en per modeltraject (MDT)5, 
telkens met een korte toelichting van de invulling ervan (sessies DA  in de opleiding + werkplekleren en stage in de stageschool): 
 

                                                           
5  

Vooropleiding: nog geen leraar MDT 1: Secundair Onderwijs 
MDT 2: Professionele Bachelor / Academische Bachelor / Master 

Vooropleiding: al leraar MDT 3: Secundair Onderwijs + GPB/SLO  
MDT 4: Bachelor leraar/Bachelor of master + SLO / Tweedegraadsbevoegdheid  (volgt 2 onderwijsvakken) 
MDT 5: Bachelor leraar/Bachelor of Master + SLO / Tweedegraadsbevoegdheid   (volgt 1 onderwijsvak) 

 

 

 

 

OF1 

= Praktijk 1 

OF2 

= Praktijk 2 

 

OF3 

= Praktijk 3 

OF4 

= Praktijk 4 

 
MDT 1-2 
(2 vakken) 
 

- Sessies DA 
- Werkplekleren (sept.-
mei): 
½ dag per week Praktijk-
verkenning (4u per week = 
20 weken = 80u per jaar) 
- Geen stage 

- Sessies DA 
- Werkplekleren (sept.-april): 2u per 
week, waarvan 1u per vak (2u x 16 weken = 
32u per jaar) 
- Stage: 1-2 weken stage in april-mei 
(waarvan 10u per vak actief lesgeven = 20u 
stage) 

- Sessies DA 
- Werkplekleren (sept.-april): 2u per 
week, waarvan 1u per vak (2u x 16 weken 
= 32u per jaar) 
- Stage: 1-2 weken stage in april-mei 
(waarvan 10u per vak actief lesgeven = 20u 
stage) 

- Werkplekleren (sept.-mei): 
4u per week, waarvan 2u per 
vak (4u x 20 weken = 80u per 
jaar) 
- Stage: 5 weken stage (16u per 
week actief lesgeven, waarvan 
+/-8u per vak = 80u stage) 

 
MDT 3 
(2 vakken) 
 

 
 

EVK 

- Sessies DA 
- Werkplekleren (sept.-april): 2u per 
week, waarvan 1u per vak (2u x 16 weken = 
32u per jaar) 
- Stage: 1-2 weken stage in april-mei 
(waarvan 10u per vak actief lesgeven = 20u 
stage) 

- Sessies DA 
- Werkplekleren (sept.-april): 2u per 
week, waarvan 1u per vak (4u x 16 weken 
= 32u per jaar) 
- Stage: 1-2 weken stage in april-mei 
(waarvan 10u per vak actief lesgeven = 20u 
stage) 

- Werkplekleren (sept.-mei): 
4u per week, waarvan 2u per 
vak (4u x 20 weken = 80u per 
jaar) 
- Stage: 5 weken stage (16u per 
week actief lesgeven, waarvan 
+/-8u per vak = 80u stage) 

 

 
MDT 4 
(2 vakken) 
 

 
 

EVK 

- Sessies DA 
- Werkplekleren (sept.-april): 4u per 
week, waarvan 2u per vak (4u x 16 weken = 
64u per jaar) 
- Stage: 2-3 weken stage in april-mei 
(waarvan 20u per vak actief lesgeven = 40u 
stage) 

- Sessies DA 
- Werkplekleren (sept.-april): 4u per 
week, waarvan 2u per vak (4u x 16 weken 
= 64u per jaar) 
- Stage: 2-3 weken stage in april-mei 
(waarvan 20u per vak actief lesgeven = 40u 
stage) 

 
EVK 

 
MDT 5 
(1 vak) 
 

 
 

EVK 

- Sessies DA 
- Werkplekleren (sept.-april): 2u per 
week (2u x 16 weken = 32u per jaar) 
- Stage: 2 weken stage in april-mei (20u 
actief lesgeven) 

- Sessies DA 
- Werkplekleren (sept.-april): 2u per 
week (2u x 16 weken = 32u per jaar) 
- Stage: 2 weken stage in april-mei (20u 
actief lesgeven) 
 

 
EVK 
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D. Praktijkvenster 
 

Het praktijkvenster is het competentiemodel voor de praktijk in de opleiding. In dit venster wordt per 

modeltraject (MDT) en per opleidingsjaar (OF) aangegeven wat minimaal van de student verwacht 

wordt. Tevens is het praktijkvenster een leidraad voor begeleiding en beoordeling door docenten en 

mentoren. Per opleidingsfase is zichtbaar op welke competenties de student aan het einde van een 

opleidingsjaar beoordeeld wordt.  

 

Elke opleidingsfase heeft  bovendien zijn eigen  accenten en dit zowel op praktijkniveau als op 

inhoudelijk vlak: 

OF 1: breed verkennen van het beroep en het gekozen vak - verbinding tussen zichzelf en leraarschap 

(enkel voor MDT 1 en 2) 

OF 2: leren ontwerpen van een krachtige leeromgeving – toepassen van (vak)didactische principes 

OF 3: doelgerichtheid en creativiteit in functie van diversiteit – focus op binnenklasdifferentiatie 

OF 4: integratie van het geleerde – toenemende zelfstandigheid in verscheiden en meer complexe 

contexten. 

 

Voor elke opleidingsfase wordt het beoogd niveau aangegeven met een beheersingsniveau: 

verkenningsniveau – toepassingsniveau – creatieniveau – integratieniveau. Hieronder volgt een korte 

toelichting per beheersingsniveau, zodat duidelijker wordt wat we precies op elk moment van de 

student verwachten en op welk beheersingsniveau hij precies geëvalueerd wordt: 
 

 Welke kennis en inzichten 
verwachten we van de 
student in zijn praktijk? 

Wat moet de student met 
de competenties / 

gedragsindicatoren kunnen 
doen in zijn praktijk? 

In welke praktijkcontext 
moet de student deze 

competenties / 
gedragsindicatoren kunnen 

inzetten? 

 
 
Verkenningsniveau 
OF 1 

De student beheerst de 
basiskennis. Hij is 
nieuwsgierig naar en 
verwerft  inzicht in het 
waarom en waartoe. 

De student heeft notie van 
inhoudelijke en didactische  
basisprincipes en kan deze 
verbinden aan eigen 
observaties en ervaringen. 

De student beheerst de 
competenties in 
eenvoudige, voorspelbare 
en gestructureerde 
situaties. 

 
Toepassingsniveau 
OF 2 

De student bezit 
referentiekaders en 
beheerst de inhoudelijke 
en didactische 
basisbeginselen. 

De student kan het geleerde 
toepassen in de praktijk. 

De student zet de 
competenties mits 
ondersteuning in matig 
complexe, afgebakende 
situaties in. 

 
 
Creatieniveau 
OF 3 

De student bezit 
gedetailleerde kennis 
(vakinhoudelijk en 
vakdidactisch). 

De student kan het 
geleerde, maar ook nieuwe 
ideeën analyseren en 
omvormen tot een nieuw 
betekenisvol geheel en zo 
loskomen van standaards en 
routines. 

De student toont de 
beheersing van 
competenties in de praktijk, 
ook in minder vertrouwde 
situaties. 

 
Integratieniveau 
OF 4 

De student bezit een 
doorgedreven kennis 
(inhoudelijk en 
didactisch). 

De student kan de 
competenties op een 
spontane en constante 
manier integreren in de 
praktijk. Hij toont 
inventiviteit en 
probleemoplossend gedrag. 

De student kan de 
competenties onafhankelijk 
en zelfkritisch inzetten in 
complexe praktijksituaties. 
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Praktijkvenster Avondtraject Lerarenopleiding Secundair Onderwijs  
 

 OF1 
Verkenningsniveau*  

OF2 
Toepassingsniveau* 

OF3 
Creatieniveau* 

OF4 
Integratieniveau* 

Beroeps- 
houding 
 
 

toont een professionele houding met 
passie voor het leraarschap en stelt 
voorbeeldgedrag in zijn rol als leraar: 

 heeft zin voor 
samenwerking; 

 staat open voor en houdt 
rekening met feedback over 
het eigen functioneren 
(reflectie); 

 neemt verantwoordelijkheid 
op door het naleven van 
afspraken; 

 gaat respectvol in interactie; 

 toont inzet en is 
enthousiast; 
 

gaat deontologisch om met 
vertrouwelijke informatie. 

toont een professionele houding met 
passie voor het leraarschap en stelt 
voorbeeldgedrag in zijn rol als leraar: 

 heeft zin voor samenwerking; 

 staat open voor en houdt 
rekening met feedback over 
het eigen functioneren 
(reflectie); 

 neemt verantwoordelijkheid 
op door het naleven van 
afspraken; 

 gaat respectvol in interactie; 

 toont inzet en is enthousiast; 
 

gaat deontologisch om met 
vertrouwelijke informatie. 

toont een professionele houding met 
passie voor het leraarschap en stelt 
voorbeeldgedrag in zijn rol als leraar: 

 heeft zin voor 
samenwerking; 

 staat open voor en houdt 
rekening met feedback over 
het eigen functioneren 
(reflectie); 

 neemt verantwoordelijkheid 
op door het naleven van 
afspraken; 

 gaat respectvol in interactie; 

 toont inzet en is 
enthousiast; 
 

gaat deontologisch om met 
vertrouwelijke informatie. 

toont een professionele houding met 
passie voor het leraarschap en stelt 
voorbeeldgedrag in zijn rol als leraar: 

 heeft zin voor 
samenwerking; 

 staat open voor en houdt 
rekening met feedback over 
het eigen functioneren 
(reflectie); 

 neemt verantwoordelijkheid 
op door het naleven van 
afspraken; 

 gaat respectvol in interactie; 

 toont inzet en is 
enthousiast; 
 

gaat deontologisch om met 
vertrouwelijke informatie; 
 

De leraar als 
inhoudelijk- 
en 
vakdidactis
ch expert 

selecteert en beheerst (lesgebonden) 
leerinhouden en vaardigheden; 
 
ontwerpt vakdidactisch een (krachtige) 
leeromgeving door 
 

 de beginsituatie te bevragen en 
daarmee rekening te houden; 

 doelen te kiezen en te formuleren 
vanuit leerplandoelen en 
eindtermen; 

 vanuit (vak)didactische principes 
een lesvoorbereiding te 
ontwerpen. 

 

selecteert, beheerst, verbreedt en 
verdiept lesgebonden leerinhouden en 
vaardigheden; 
 
ontwerpt vakdidactisch een krachtige 
leeromgeving door 
 

 de beginsituatie te bevragen en 
daarop in te spelen; 

 doelen te kiezen en te formuleren 
vanuit leerplandoelen en 
eindtermen; 

 vanuit (vak)didactische principes 
een lesvoorbereiding te ontwerpen. 

 

selecteert, beheerst, verbreedt, 
verdiept en actualiseert lesgebonden 
leerinhouden en vaardigheden; 
 
ontwerpt vakdidactisch een krachtige 
leeromgeving, rekening houdend met 
de verschillen tussen leerlingen en 
doelgroepen door 
 

 de beginsituatie te bevragen en 
daarop in te spelen; 

 doelen te kiezen en te formuleren 
vanuit leerplandoelen en 
eindtermen; 

selecteert, beheerst, verbreedt, 
verdiept en actualiseert lesgebonden 
leerinhouden en vaardigheden; 
 
ontwerpt vakdidactisch een krachtige 
leeromgeving, rekening houdend met 
de verschillen tussen leerlingen en 
doelgroepen door 
 

 de beginsituatie te bevragen en 
daarop in te spelen; 

 doelen te kiezen en te formuleren 
vanuit leerplandoelen en 
eindtermen; 
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 vanuit (vak)didactische principes 
een lesvoorbereiding te 
ontwerpen. 

 vanuit (vak)didactische principes 
een lesvoorbereiding te 
ontwerpen. 

 

De leraar als 
begeleider 
van leer- en 
ontwikkelin
gs-
processen  
 

begeleidt een lesactiviteit;  
 
hanteert afwisselende werkvormen;  
 
maakt gebruik van gepaste 
leermiddelen en media; 
 
geeft een concrete, duidelijke 
instructie en hanteert een gerichte, 
heldere vraagstelling. 
 

begeleidt doelgericht een lesactiviteit in 
een krachtige leeromgeving; 
 
hanteert gepaste en afwisselende 
werkvormen;  
 
maakt gebruik van gepaste leermiddelen 
en media; 
 
geeft een concrete, duidelijke instructie 
en hanteert een gerichte, heldere 
vraagstelling; 
 
speelt in op input van de leerlingen.  
 

begeleidt doelgericht een lesactiviteit 
in een krachtige leeromgeving, 
rekening houdend met verschillen 
tussen leerlingen en doelgroepen; 
 
hanteert gepaste en afwisselende 
werkvormen; 
 
maakt gebruik van gepaste 
leermiddelen en media; 
 
geeft een concrete, duidelijke 
instructie en hanteert een gerichte, 
heldere vraagstelling; 
 
speelt in op de input van de leerlingen 
en gaat daarmee aan de slag.  
 

begeleidt doelgericht een lesactiviteit 
in een krachtige leeromgeving, 
rekening houdend met verschillen 
tussen leerlingen en doelgroepen; 
 
hanteert gepaste en afwisselende 
werkvormen; 
 
maakt gebruik van gepaste 
leermiddelen en media; 
 
geeft een concrete, duidelijke 
instructie en hanteert een gerichte, 
heldere vraagstelling; 
 
speelt in op de input van de leerlingen 
en gaat daarmee aan de slag.  
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De leraar als 
opvoeder 
 

draagt bij tot een positief leerklimaat 
door 

 respectvol om te gaan met 
leerlingen; 

 leerlingen aan te moedigen en 
te bevestigen; 

 leiding te durven nemen. 

draagt bij tot een positief leerklimaat 
door 

 respectvol om te gaan met 
leerlingen; 

 participatie en initiatieven van 
leerlingen aan te moedigen en te 
bevestigen; 

 leiding te nemen en sturend in te 
grijpen; 

 aandacht te hebben voor 
attitudevorming bij leerlingen; 

 aandacht te hebben voor het 
welbevinden van elke leerling. 

draagt bij tot een positief leerklimaat 
door 

 respectvol om te gaan met 
leerlingen; 

 participatie en initiatieven van 
leerlingen aan te moedigen en te 
bevestigen; 

 leiding te nemen en sturend in te 
grijpen; 

 aandacht te hebben voor 
attitudevorming bij leerlingen; 

 aandacht te hebben voor het 
welbevinden van elke leerling; 

 
creëert een open, veilige en 
respectvolle (klas)context; 

 

draagt bij tot een positief leerklimaat 
door 

 respectvol om te gaan met 
leerlingen; 

 participatie en initiatieven van 
leerlingen aan te moedigen en te 
bevestigen; 

 leiding te nemen en sturend in te 
grijpen; 

 aandacht te hebben voor 
attitudevorming bij leerlingen; 

 aandacht te hebben voor het 
welbevinden van elke leerling; 

 
creëert een open, veilige en 
respectvolle (klas)context; 

 
De leraar als 
organisator 
 
 

organiseert efficiënt en veilig 
klasinrichting en –activiteiten;  
 
behoudt klasoverzicht; 
 
bewaakt de tijd. 

organiseert lesactiviteiten doelgericht en 
veilig en stemt de klasinrichting daarop 
af; 
 
behoudt klasoverzicht; 
 
bewaakt de tijd en past de les aan indien 
nodig. 

organiseert lesactiviteiten doelgericht 
en veilig en stemt de klasinrichting en 
–activiteiten daarop af; 
 
behoudt klasoverzicht; 
 
bewaakt de tijd en past de les aan 
indien nodig. 
 

organiseert lesactiviteiten doelgericht 
en veilig en stemt de klasinrichting en 
–activiteiten daarop af; 
 
behoudt klasoverzicht; 
 
bewaakt de tijd en past de les aan 
indien nodig. 
 

De leraar als 
innovator en 
onderzoeker 
 
 

blikt vanuit een reflectiemodel terug 
op concrete ervaringen; 
 
 

maakt een sterkte-zwakteanalyse vanuit 
systematische reflectie op het eigen 
handelen; 
 
past vernieuwende, creatieve 
didactische werkvormen en inzichten 
toe; 
 
neemt een kritische houding tegenover 
lesmateriaal. 
 
 

stuurt vanuit observatie en reflectie het 
eigen handelen bij; 
 
stuurt het eigen leren zelfstandig aan 
als motor voor levenslang leren; 
 
past vernieuwende, creatieve 
didactische werkvormen en inzichten 
toe; 
 
neemt een kritische houding 
tegenover het lesmateriaal; 
 
neemt vanuit eigen inzichten een 
experimenterende houding aan. 

stuurt vanuit observatie en reflectie het 
eigen handelen bij; 
 
stuurt het eigen leren zelfstandig aan 
als motor voor levenslang leren; 
 
past vernieuwende, creatieve 
didactische werkvormen en inzichten 
toe; 
 
neemt een kritische houding 
tegenover het lesmateriaal; 
 
neemt vanuit eigen inzichten een 
experimenterende houding aan. 
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De leraar als  
teamspeler  
 
 

gaat op een correcte manier in 
dialoog met medestudenten en 
mentoren; 
 

gaat op een correcte manier in dialoog 
met medestudenten en mentoren; 
 
neemt initiatief en verantwoordelijkheid 
binnen een team.  

gaat op een correcte manier in dialoog 
met alle betrokkenen; 
 
neemt initiatief en 
verantwoordelijkheid binnen een team 
en de school. 
 

gaat op een correcte manier in dialoog 
met alle betrokkenen; 
 
neemt initiatief en 
verantwoordelijkheid binnen een team 
en de school. 
 

De leraar als 
wereldburger  
 

 speelt in op de actualiteit en 
maatschappelijk relevante thema’s; 
 
handelt mediawijs. 
 

gaat actief aan de slag met actualiteit 
en maatschappelijk relevante thema’s; 
 
moedigt mediawijs handelen aan bij 
leerlingen. 

gaat actief aan de slag met actualiteit 
en maatschappelijk relevante thema’s; 
 
moedigt mediawijs handelen aan bij 
leerlingen. 
 

De leraar als 
taalontwikkel-
ende leraar en 
communicato
r 
 

spreekt en schrijft verzorgd en 
verstaanbaar algemeen Nederlands; 
 
zorgt voor een rijk en toegankelijk 
taalaanbod; 
 
zet lichaam en stem passend in. 

spreekt en schrijft verzorgd en 
verstaanbaar algemeen Nederlands; 
 
zorgt voor een rijk en toegankelijk 
taalaanbod; 
 
stimuleert de taalontwikkeling van de 
leerlingen via context, interactie en 
taalsteun; 
 
heeft impact met lichaam en stem. 

spreekt en schrijft verzorgd en 
verstaanbaar algemeen Nederlands; 
 
zorgt voor een rijk en toegankelijk 
taalaanbod; 
 
stimuleert de taalontwikkeling van de 
leerlingen via context, interactie en 
taalsteun; 
 
heeft impact met lichaam en stem; 
 
heeft waardering voor verschillende 
talen en taalvariëteiten. 
 

spreekt en schrijft verzorgd en 
verstaanbaar algemeen Nederlands; 
 
zorgt voor een rijk en toegankelijk 
taalaanbod; 
 
stimuleert de taalontwikkeling van de 
leerlingen via context, interactie en 
taalsteun; 
 
heeft impact met lichaam en stem; 
 
heeft waardering voor verschillende 
talen en taalvariëteiten. 
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4. DE BEGELEIDING VAN DE PRAKTIJK VANUIT DE OPLEIDING 
 

 

A. Rol van praktijkbegeleider en vakdocent 
 
De praktijkbegeleider is het eerste aanspreekpunt voor elke student die zijn praktijk opneemt.  

In het opleidingsinstituut wordt de student begeleid door de praktijkbegeleider via sessies en 

individuele coachings.  

 

De praktijkbegeleider volgt en begeleidt de student in zijn leerproces naar volwaardig leraarschap. 
Hij ondersteunt de student in het ontwikkelen van bewustzijn op het eigen groeiend potentieel, 
functioneren en handelen, het maken van keuzes en het nemen van verantwoordelijkheid 
daarvoor. Door uitdagingen aan te gaan en hierin ondersteund te worden, komt er bij de student 
een zelfgestuurd leerproces op gang. 
 
De praktijkbegeleider ziet er ook op toe dat de student in orde is met allerlei praktische zaken 

zoals: 

 Tijdig inleveren van een ondertekend exemplaar van de stageovereenkomst. 

 Tijdig in orde maken van de gegevens in SIS: stagegegevens zoals contactgegevens 

van de school en stagerooster. 

 Verwachtingen en praktische afspraken i.v.m. de gevraagde documenten in de 

stagemap: lesvoorbereidingen, alle lesmateriaal en oefeningen, reflecties, enz. 

 

Begeleiden van de praktijk gebeurt ook in de didactische ateliers door de vakdocenten. 

Wij geloven heel sterk in de koppeling met de praktijk: in de didactische ateliers ligt de focus op 

het inoefenen van (vak)didactische principes om zo de transfer naar en integratie met de werkplek 

te maken. Via micro-teachings krijgt de student de kans om te oefenen en gericht feedback te 

ontvangen. 

Studenten van MDT 1 en 2 krijgen, naast de vakspecifieke didactische ateliers, ondersteuning  via 

de Pedagogisch-Didactische leerlijn in het vak Pedagogische Module ( PM in OF 2 tot OF 4). 

 

B. Coaching 
 
Naast groepssessies voorziet de opleiding coachings. 

 

 Coachingsgesprekken  kunnen doorgaan in het opleidingsinstituut (individuele gesprekken) 

of in de stageschool (gesprekken met docent, mentor en student). Alle betrokken partijen 

kunnen hiertoe het initiatief nemen ( student, mentor, vakdocent, praktijkbegeleider) 

We vinden het belangrijk dat het stagetraject duidelijk is voor alle betrokkenen en daarom vindt 

in elk opleidingsjaar in de eerste weken een opstartgesprek plaats. Dit gesprek gebeurt 

samen met mentor en student in de stageschool. In dit gesprek worden wederzijds 

verwachtingen uitgesproken. 

Van de student verwachten we dat hij: 

- zichzelf en de mentor goed informeert ( via Praktijkvademecum, SIS, TOLEDO, opvolgen 

UCLL mails, deelname aan de sessies….) 

- zich actief engageert om werkplekleren, stage en DA  zinvol en leerrijk te maken 
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- verantwoordelijkheid opneemt voor de invulling ervan 

- initiatief neemt tot regelmatig overleg met de mentor  

- onderzoekend is ingesteld en gericht is op eigen leren 

- de opleiding benut om betekenis te geven aan de ervaringen tijdens de praktijkverkenning 

- observatie-opdrachten uitvoert en hierover in gesprek gaat met de mentor 

- een logboek bijhoudt 

- zichzelf evalueert en deelneemt aan het doorgroeigesprek in mei/juni 

 

 Coachingsbezoeken op de werkplek (= lesobservatie) gaan door tijdens het werkplekleren 

in de stageschool. De docent observeert een les, gegeven door de student. 

De bedoeling van een coaching is de student te ondersteunen in zijn functioneren als leraar. 

Het gaat dus vooral om begeleiding en vertrekt waar mogelijk vanuit een leervraag van de 

student. Coaching heeft nooit een beoordelende bedoeling.  

In het regelen van het coachingsbezoek neemt de student het initiatief en zorgt ervoor dat de 

gecoachte les + gesprek gebeurt in aanwezigheid van de mentor. 

 

Volgende coachingsbezoeken zijn voorzien: 

o Coachingsbezoek door praktijkbegeleider (vóór Kerst) in OF 2 en OF 3. Dit gebeurt in 

aanwezigheid van de mentor. 

o Coachingsbezoek door vakdocent van elk onderwijsvak ( vóór aanvang van de stage in 

april/mei). Voor elke student verplicht  in OF 2 – Op afspraak voor sommige studenten  

in OF 3 en OF 4. 
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5. DE BEGELEIDING VAN DE PRAKTIJK VANUIT DE STAGESCHOOL 
 

 

De rol van de mentor in de praktijkbegeleiding van de student is essentieel voor het welslagen van 

het praktijktraject van de student. Het is dus altijd noodzakelijk dat de student een 

mentor/begeleider heeft.  Hij of zij observeert zoveel mogelijk de lessen en bespreekt deze met de 

stagiair.  

Daar waar de student ook tewerkgesteld is in de school zal de mentor mogelijk een (vak)collega 

zijn. We rekenen erop dat zowel student als mentor de begeleidingsrelatie  op professionele wijze 

vorm geven. 

 

In OF 1 ligt het accent op praktijkverkenning. De mentor helpt de student mee zoeken naar 

kansen om ervaringen op te doen op kind-, klas en schoolniveau. Hij volgt de student op in zijn 

leerprces. Regelmatige gesprekken zijn dus zeer aan te raden.  Naast het observeren van lessen 

is het heel belangrijk dat de student actief kan deelnemen aan tal van activiteiten. Een beperkt 

aantal lessen zelf geven behoort tot de mogelijkheden, ook afhankelijk van de beginsituatie van de 

student. Maar ook deelnemen in een co-teachingproject is sterk aan te raden.  Het is belangrijk 

voor de mentor om te weten dat het voorbereiden van deze lessen vooral ondersteund moet 

worden door de (vak)mentor omdat de student nog geen specifieke vakdidactische lessen heeft 

gekregen in het opleidingsinstituut. Zie in bijlage meer uitleg over  

 

 

In OF 2 ligt het accent van de begeleiding door de mentor op het meezoeken naar kansen om de 

student ervaringen te laten opdoen op klasniveau door actief lesgeven maar ook op 

schoolniveau vb. deelname aan vakgroepvergaderingen)   èn op het ondersteunen van de student 

in zijn pedagogisch-didactisch optreden in de klas. Zeker bij aanvang – en vooral voor studenten 

van MDT 1 & 2 – is het aangewezen om de student ook te begeleiden in het realiseren van een 

goede lesvoorbereiding. Studenten van MDT 1 & 2 hebben nog weinig leservaring en een beperkte 

(vak)didactische kennis.  

 

In OF 3 ligt de focus van de opleiding op op binnenklasdifferentiatie. Concreet betekent het dat 

studenten proactief en planmatig leren inspelen op verschillen tussen leerlingen. Zij worden vanuit 

verschillende vakken in de opleiding ondersteund in dit leerproces. We verwachten van de stage-

/werkplek en van de mentor dat studenten de ruimte krijgen om hierin te experimenteren, 

weliswaar onder supervisie van de vakmentor. 

 

Enkel studenten met MDT 1-3 volgen het programma van OF 4. Studenten  die Praktijk 4 opnemen 

hebben bewezen dat ze voldoende competent zijn op pedagogisch en (vak)didactisch en 

vakinhoudelijk vlak om zelfstandig voor de klas te staan. De rol van de mentor in deze fase is om 

op een coachende, superviserende manier het zelfsturend proces van de student te ondersteunen. 

 

 

De mentor kan de didactische kaders van de opleiding (zoals het ARK-model (algemeen 

didactisch kader) + vakdidactische principes van het vak)  gebruiken bij het begeleidingsproces 

van zijn student. Deze kaders kunnen helpen om de bril op te zetten van de visie van de opleiding 

en vooral om de student zo doelgericht mogelijk te begeleiden en te helpen groeien naar het 

beoogde niveau, o.a. door zijn gerichte feedback, door kansen te bieden om uit te proberen wat de 

student in de opleiding heeft geleerd  

De mentor mag van de student verwachten dat hij hem/ haar  hierover informeert. 
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De mentor heeft steeds een begeleidende rol, aangezien de eindverantwoordelijkheid van de 

evaluatie van de student bij de opleiding ligt. Daarom worden er geen scores gegeven door de 

mentor (bv. op het synthesedocument op het einde van het jaar), en is de feedback die gegeven 

wordt zeer belangrijk voor de student, in elke fase van zijn praktijktraject doorheen het hele jaar. 

 

We verwachten van de mentor dat hij/zij: 

- mee zoekt naar optimale leerkansen voor de student 

- tijdig lesonderwerpen aanreikt. 

- de student ondersteunt in de praktische organisatie van de praktijk 

- de student uitnodigt voor vakvergaderingen, pedagogische studiedagen en andere 

interessante activiteiten ( deze zijn niet verplicht voor de student omwille van zijn status als 

werkstudent) 

- aanspreekpunt is voor de student door regelmatige contacten te voorzien  

- het leerproces van de student opvolgt en tussentijds en regelmatig feedback geeft 

- tijdens coachings aanwezig is  

- in mei/juni het synthesedocument met heldere feedback invult , aan de student bezorgt en 

deelneemt aan het daarbij horend doorgroeigesprek 

- zo snel mogelijk contact opneemt met de opleiding in geval van problemen 

 

De stageschool (vakmentor, algemene stage-coördinator, directie…) kan steeds de opleiding 

contacteren ( zie contactgegevens  praktijkbegeleider of opleidingsverantwoordelijken.,  
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6. EVALUATIE 
 
 
Voor de beoordeling van praktijk baseren we ons op de competenties die in het praktijkvenster zijn 

opgenomen. Rondom het praktijkvenster zijn begeleidings-, synthese- en reflectiedocumenten 

ontwikkeld die congruent en herkenbaar zijn. Zo proberen we elke feedbackgever vanuit een 

gemeenschappelijke bril naar de student te laten kijken. 

 

De taak van de vakmentor in de stageschool is om het leerproces van de student ter plaatse te 

begeleiden en hij heeft een begeleidende rol. 

Van de vakmentor wordt verwacht dat hij een syntheseverslag invult en bezorgt aan de student 

en/of aan de opleiding. 

 

In OF 2 en OF 3 ( en mogelijk ook in OF 4)  vindt een beoordelend bezoek plaats door de 

(vak)docent tijdens de stage in april/mei. De student maakt hiervoor een afspraak met de 

toegewezen docent. 

 

Na afloop van de stage worden de praktijkcompetenties door zowel de mentor, de student en de 

(vak)docenten  in kaart gebracht.  Dit resulteert in een evaluatiedocument waarin alle observaties 

van de verschillende begeleiders samengebracht worden door de praktijkbegeleider van de 

opleiding.  Tijdens het doorgroei- of eindgesprek  (= een driehoeksgesprek tussen mentor-

student-praktijkbegeleider) worden de bevindingen over de verschillende competenties toegelicht. 

Aan de hand van het ingevulde evaluatiedocument zal de evaluatiecommissie overgaan tot de 

toekenning van een score. 
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7. AFSPRAKEN IN VERBAND MET WERKPLEKLEREN EN STAGE 
 

A. Algemene afspraken 
 
Hieronder staan belangrijke afspraken die door alle studenten die een praktijkonderdeel opnemen 

dienen gerespecteerd te worden. Dit zijn de minimale praktijkeisen waaraan voldaan moet worden 

om het praktijkonderdeel succesvol te kunnen afronden. Het niet naleven ervan kan tot een 

onvoldoende leiden op het opleidingsonderdeel PRAKTIJK. 

 De student legt zelf de stageschool vast. Mogelijk is dit ook de school waar hij werkt. De 
opleiding is flexibel en tracht tegemoet te komen aan de soms moeilijke combinatie van werken en 
studeren. Een belangrijke voorwaarde hierbij blijft dat de student op regelmatige basis feedback 
ontvangt van de vakleraar op de stageschool. Zelfs al heeft de student al (heel) wat ervaring in het 
lesgeven, dan blijft het nog heel boeiend en leerrijk om een collega-leraar te laten kijken naar je 
lespraktijk, zodat je zo goed mogelijk kan groeien en begeleid wordt in je vragen.  

 Het is steeds de verantwoordelijkheid van de student om duidelijke afspraken te maken met zijn 
(stage)school en ervoor te zorgen dat hij voldoet aan de praktijkeisen van de opleiding. ( zie: 
Algemene afspraken en Specifieke afspraken voor praktijk).  

 Indien de student niet tewerkgesteld is in de stageschool, is het van belang goede afspraken te 
maken in verband met lesvoorbereidingen, begeleidingsmomenten,  kopiewerk en gebruik 
van (les)materiaal. Weet dat  tal van handleidingen, materialen, toestellen kunnen ontleend 
worden in de mediatheek van BASO. Reserveer je materialen minstens één week op voorhand. 

 Alle stageactiviteiten zijn verplicht. Afwezigheid wordt steeds gewettigd met een geldig attest ( in 
geval van ziekte een doktersattest). Dit attest wordt  verstuurd naar 
avondtraject.baso.limburg@ucll.be. Alle betrokkenen (stageschool, begeleidende lectoren…) 
worden tijdig door de student verwittigd. Gemiste activiteiten worden steeds ingehaald. De student  
neemt hiertoe zelf het initiatief.  

 De stageovereenkomst wordt ten laatste op 26 oktober 2018 ingeleverd: dit gebeurt enkel 
digitaal, door een ingescand ondertekend exemplaar via mail te versturen naar  
avondtraject.baso.limburg@ucll.be  

 De student maakt een afspraak met de stageschool en met de mentor bij aanvang van het 
academiejaar (documenten zoals een praktijkbrief, stagecontract en overzicht van praktijkprincipes 
zijn te vinden in Virtueel Loket Avondtraject LER BaSO ). 

 De stagementor wordt een belangrijke persoon doorheen het praktijkleren van de student. Het is 
belangrijk dat er bijgevolg voldoende aandacht is voor kennismaking en een gesprek omtrent de 
verwachtingen van beide partijen.  

 De overeenkomst tussen de opleiding en de stageschool is een belangrijke voorwaarde in de 
begeleiding van de student in zijn praktijktraject. De stagementor is daarom steeds aanwezig 
tijdens elk bezoek van een docent vanuit de opleiding. 

 De student bezorgt zo snel mogelijk dit Praktijkvademecum aan zijn mentoren (van elk 
onderwijsvak). 

 We willen dat onze studenten kennis maken met diverse onderwijscontexten. Daarom moet er 
genoeg diversiteit zijn op het vlak van onderwijsniveau, leeftijdsgroepen en onderwijsaanpak. In 
OF 2 doet de student idealiter stage in de 1ste graad ASO – TSO – KSO – BSO en in OF 3 in de 
2de graad, in een ander onderwijsniveau. 

 De praktijk (zowel het werkplekleren als de stage in april-mei) wordt in het regulier onderwijs 
gelopen. We leiden studenten immers op tot leraar secundair onderwijs en niet tot leraar in het 
buitengewoon of speciaal onderwijs. Hiervoor bestaan andere opleidingen die in hun aanbod de 
focus leggen op deze specifieke doelgroepen (banaba’s en postgraduaten bv.). In Vlaanderen 
zullen studenten hun praktijk lopen in ASO, TSO, BSO of KSO, terwijl het voor de Nederlandse 
stagescholen gaat over VWO, HAVO of VMBO. Dit betekent bijvoorbeeld dat praktijk in het BuSO 
en in OKAN-onderwijs (in Vlaanderen) of in ISK en in speciaal onderwijs (in Nederland) niet 
toegelaten wordt. 

mailto:avondtraject.baso.limburg@ucll.be
mailto:avondtraject.baso.limburg@ucll.be
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 We zijn een lerarenopleiding van een katholieke hogeschool. Wij staan voor een christelijk 
geïnspireerd en Katholiek opvoedingsproject. Door omstandigheden kies je soms voor een 
school met een ander opvoedingsproject. Vanuit onze visie op diversiteit kan dit.    

 Aan alle afspraken (i.v.m. werkplekleren, stage en didactisch atelier) moet voldaan zijn vóór de 
praktijkevaluatie. Zo niet, kan de student geen score krijgen voor het opleidingsonderdeel 
praktijk.  

 Er is geen 2de zit voorzien voor praktijk. In uitzonderlijke gevallen kan je het 
opleidingsonderdeel praktijk afwerken tijdens het volgende opleidingsjaar, in één semester.  

 Elke afwijking op de vastgelegde praktijkafspraken of uitzonderingen voor een individueel traject 
wordt steeds met de praktijkbegeleider en trajectcoach besproken. 

 Het is jouw verantwoordelijkheid als student om goed geïnformeerd te zijn. Raadpleeg daarom 
regelmatig je UCLL mail en TOLEDO/SIS om op de hoogte te zijn.  

B. Lesvoorbereidingen 
 
‘Een goede voorbereiding is het halve werk.’ 
Leerlingen, mentor en opleiding rekenen erop dat de student goed voorbereid voor de klas staat. 
Ook de MDT 5 student – die mogelijk al jaren voor de klas staat – studeert een nieuw vak. Dat 
betekent dat – zeker in de beginfase van de opleiding een uitgebreide, volledige, schriftelijke 
lesvoorbereiding verwacht wordt. Verderop in de opleiding is het mogelijk dat de student de 
toelating krijgt om verkorte lesvoorbereidingen te maken. 
De student gebruikt de formulieren die door de opleiding worden voorzien. 

De student moet in elk geval voor elke stageles kunnen aantonen hoe hij zich mentaal, schriftelijk 
en organisatorisch heeft voorbereid, vanuit de pedagogisch-didactische kaders die in de opleiding 
worden aangereikt en hij moet ook kunnen aantonen in welke mate hij de beoogde competenties in 
het praktijkvenster heeft gerealiseerd. 
 

De mentor maakt afspraken met de student over inzage van de lesvoorbereidingen. Alleszins moet 
de student de geschreven lesvoorbereiding bij aanvang van de les aan de mentor  (en bezoekende 
docent) bezorgen. 
Parallellessen moeten niet op een nieuw lesvoorbereidingsformulier gemaakt worden. De student 
vertrekt van de originele les en geeft aan welke wijzigingen hij op grond van de feedback van de 
begeleiders en zijn eigen reflectie heeft gemaakt. Hij voorziet wel een nieuw begeleidingsdocument. 

Lesvoorbereidingen van coachings- en beoordelingslessen worden vooraf op SIS geplaatst zodat 

de docent deze kan raadplegen.  

Er wordt sowieso een uitgebreide lesvoorbereiding gemaakt voor elk lesbezoek in de 

stageschool (coachingsbezoeken en beoordelende stagebezoeken). 

 

 

C. Synthesedocument voor de mentor. 
 
Bij aanvang van het academiejaar bezorgt de student aan de mentor het synthesedocument. Dit 
document kan voor de mentor ook houvast bieden en eventueel gebruikt worden om tussentijds 
feedback te geven aan de student.  
Na de stage vult de mentor het syntheseverslag in ter voorbereiding van het doorgroeigesprek en 
bezorgt dit aan de student.  Het is de verantwoordelijkheid van de student om erover te waken dat 
het synthesedocument tijdig bij de praktijkbegeleider geraakt, samen met zijn reflectie op de stage.  
De student vindt alle documenten in SIS. 
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D. Beroepshoudingen van de stagiair 
Algemeen: 
 

 Als lesgever heb de student een voorbeeldrol. De student gedraagt zich in een stageschool 
steeds als een toekomstig leraar. Hij past zich daarom aan de heersende schoolcultuur aan: 
afspraken rond kleding, piercings, verbaal en non-verbaal gedrag respecteer je.  

 Feedback na een stageles is zeer belangrijk. Daarom is het noodzakelijk dat de student een tijdje 
na de gegeven les kan blijven om de les te bespreken of, indien nodig,  een afspraak maakt. Hij 
staat open voor feedback en verwerkt die op een positieve manier in de volgende 
lesvoorbereidingen.  

 De student leeft de visie van opleiding voor door: 
- Zich authentiek op te stellen en te gedragen, ook in moeilijke situaties; 
- (bredere) leergierigheid te tonen als voorwaarde tot levenslang leren; 
- Nieuwsgierig te zijn naar de meerwaarde die de mentor kan inbrengen in de didactische 

discussie.  
- Te geloven in de kracht van het leren; 
- Bekommerd te zijn om de leerling met leer- en andere problemen. 

 De student overlegt met de mentor over na te komen afspraken ivm. lesvoorbereidiing, 
aanwezigheid, kledij, telefonisch en/of mailverkeer. 

 
Onderwijscultuur: 

 In verband met de lessen zelf, verwacht de opleiding dat de student zich houdt aan de 
schoolcultuur en de wensen van de vakmentoren.  

 

 Dit neemt niet weg dat de student initiatief kan nemen om de lessen iets 
persoonlijks/creatiefs/eigentijds te geven. We verwachten van de mentor dat hij de student de 
ruimte geeft om los te komen van de handleiding. 

Durven experimenteren, maar binnen de krijtlijnen van de afspraken met de mentoren en binnen 
de perken van wat in die school kan, is aangewezen.  

 

E. Stagemap 
Elke student legt een stagemap6 aan. Aan het einde van het praktijkjaar wordt de stagemap 

digitaal bezorgd aan de vakdocent. Richtlijnen hieromtrent worden aan de student bezorgd. De 

vakdocent(en) beoordelen de lesvoorbereidingen. 

De stagemap bevat volgende documenten: 

 De lesvoorbereidingen van alle coachingsbezoeken  

o Bij de lesvoorbereidingen hoort ook al het gebruikte materiaal voor de gegeven 

lessen, zoals oefeningen (met verbetersleutels), PowerPoint/Prezi-presentaties, 

scans van handboeken, enz. 

 Alle lesvoorbereidingen van de stage in april-mei:  

 
 
 
  

                                                           
6 De stagemap is aanwezig tijdens de stagebezoeken en het doorgroeigesprek en moet op vraag van een 
begeleider voorgelegd kunnen worden, eventueel digitaal.  
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8. GEBRUIKTE AFKORTINGEN 
 

  
 

BaSO Bachelor Secundair Onderwijs 

DA Didactisch atelier (sessies binnen het opleidingsonderdeel Praktijk, in 

OF 1, OF 2 en OF3) 

ECTS (-fiche) European Credit Transfer System: dit is een uniforme beschrijving van 

het opleidingsaanbod. Het KU Leuven-onderwijsaanbod wordt volgens 

de ECTS normen opgesteld. 

EVK Erkenning van Verworven Kwalificaties 

LER Lerarenopleiding 

MDT Modeltraject 

OF Opleidingsfase 

OPO Opleidingsonderdeel 

PM Pedagogische Module ( OF 2 – OF 3 – OF 4) 

RL Reflectief Leren ( OF 2 – OF 3 – OF 4)  

SIS Stage Informatie Systeem (Online programma waar alle info en 

registratie van stage-gegevens van onze studenten gebeurt, inclusief 

de evaluatie) 
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9. BIJLAGEN 
 

 

Bijlage 1 
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Bijlage 2. 
 

Specifieke afspraken voor Praktijkverkenning  (OF 1) 
 
Leren in en door de praktijk noemen we werkplekleren. In de eerste opleidingsfase doen 

studenten aan praktijkverkenning.  

 

Studenten zoeken zelf een stageschool en blijven daar een heel jaar aan verbonden. Wekelijks 

(een halve dag) of om de veertien dagen (een volledige dag) participeren ze mee op klas- en 

schoolniveau. In totaal betekent dit minimum 20 halve dagen of 10 volledige dagen 

werkplekleren. Deze worden gespreid over het  academiejaar (tussen oktober en einde mei) 

 

De student is verantwoordelijk voor het invullen van de stageovereenkomst (zie Toledo en SIS). 

Deze wordt in drievoud opgemaakt (een exemplaar voor student, stageschool en 

opleidingsinstituut). 

 

DOEL  

 

Het onderdeel Praktijkverkenning (binnen het OPO Praktijk 1) houdt in dat de student gedurende 

een heel jaar in de stageschool actief aanwezig is om de dagelijkse praktijk van een leraar in een 

school te verkennen. De student observeert, ervaart, neemt deel en geeft betekenis. De decretaal 

bepaalde basiscompetenties en attitudes van een leraar zijn hierbij het referentiekader. De student 

leert geleidelijk aan betekenis te geven aan wat er op de werkplek gebeurt vanuit die 

basiscompetenties. Door actief te participeren en als onderwijsassistent mee zorg te dragen voor 

onderwijs, leert de student tevens de eigen competenties kennen.  

In de lessen aan de lerarenopleiding wordt met deze basiscompetenties gewerkt zodat ze 

geleidelijk aan vertrouwd worden voor de student.  

 

Voor de concrete invulling van de praktijkverkenning geeft de opleiding slechts een beperkt 

aantal  specifieke opdrachten mee, maar wordt van de student verwacht dat hij, ondersteund door 

de mentor, actief op zoek gaat naar de meest gepaste activiteiten en daarvan een digitaal logboek 

bijhoudt.  

We denken dan aan: observeren van lessen en actieve deelname in lessen bij groepswerk, actieve 

hulp bij extra murosactiviteiten, hulp bij verbeterwerk van leerkrachten, eens een dag meedraaien 

op het secretariaat, meelopen met de zorgcoördinator/leerlingbegeleider, observator bij 

oudercontacten (indien toestemming)… Samen met de (school)mentor kijkt de student waar de 

meest optimale leerkansen zijn. Belangrijk bij leerkansen is dat de student vertrekt van zijn eigen 

beginsituatie. 

 

Het is zeker niet noodzakelijk verbonden te zijn aan één klas of één vakleraar. Bedoeling is om 

zicht te krijgen op de taak van een leraar in verscheiden situaties en klassen. We zien het als een 

verrijking voor de student om met meerdere leraren contact te hebben en op die manier een 

variatie in leerkrachtenstijlen te leren kennen.  

Omdat de student slechts een beperkt aantal lesuren (vak)didactiek krijgt in het opleidingsinstituut 

wordt niet verwacht dat hij/zij zelf lessen geeft. Wel krijgt de student een aantal observatie-

opdrachten die gericht zijn op het vertrouwd geraken met (vak)didactische aspecten van het 

leraarschap. Afhankelijk van de beginsituatie van de student – sommige studenten hebben reeds 

een zekere achtergrond in het lesgeven – kan de mentor ervoor kiezen om de student 

(gedeeltelijk) in te schakelen in het lesgeven op zich. Onafhankelijk van de beginsituatie van de 

student verwachten we vanuit de opleiding dat de student minstens één keer ervaren heeft wat het 

betekent om voor een klas te staan en (een stukje van) een les zelf in handen te mogen nemen.

  


