
 
Doel:  Het werkveldoverleg dat we twee maal per jaar organiseren, geeft ons de kans om in 

dialoog te treden met de directie en mentoren van de stagescholen die onze studenten 
elk jaar weer waardevolle leerkansen bieden.  

 
Tijdens deze editie hebben we omwille van de Corona-crisis gekozen voor een andere 
formule. Enerzijds werd er een informatieve ingesproken powerpoint-presentatie vooraf 
doorgestuurd naar de ingeschreven deelnemers. Hierin staat informatie over de 
hervorming binnen onze lerarenopleiding en over de praktijk en stages voor het 
schooljaar 20-21. Deze presentatie zal beschikbaar gesteld worden op onze website:  
https://www.ucll.be/samenwerken/stages-scholen/stage-baso-diepenbeek  

 Anderzijds hebben we op 27 mei in drie chatsessies elkaar beluisterd rond het thema: ‘hoe 
kunnen we samen onderwijs ontwikkelen (in deze Coronatijden)?’  

 
Aanwezigen:  

Scholengemeenschap Sint-Michiel  
Scholengemeenschap Lanaken vzw  
Campus Hast - stagecoördinator 
KOSM, vzw Sint-Augustinusinstituut  
campus de helix Maasmechelen  
Sint-Augustinusinstituut Bree  
TISM Bree - stagecoördinator 
vzw KOHH Sint-Martinusscholen  
SG KOGEKA - stagecoördinator 
KOSM Biotechnicum – Bocholt  
Middenschool Kindsheid Jesu  
KOGEKA 
Via Tienen  
Virga Jessecollege Hasselt  
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Hanne Maréchal: godsdienst-informatica 
Eloïse Debougnoux: Frans - Engels 
Tessa Schepers: Engels - Latijn 
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Vera Staes – opleidingsverantwoordelijke praktijk BASO 
An Dumoulin – praktijkverantwoordelijke – domein talen 
Katrien Melotte – praktijkverantwoordelijke – bijzondere trajecten dagonderwijs 
Carla Motmans – praktijkverantwoordelijke – domein samenleving en kunst en 

creatie 
Katy Dieryck – praktijkverantwoordelijke – domein beweging 
Katja Claes – praktijkverantwoordelijke – domein STEM 
Hilde Vanvuchelen – praktijkverantwoordelijke verkorte trajecten 
Anita Martens – praktijkverantwoordelijke avondonderwijs 
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Agenda: 1. Feedback op de powerpoint, vragen over de powerpoint 
2. Inzet studenten in Corona-tijden 
3. Wat moeten we meenemen naar volgend AJ?  
4. Hoe verliep de communicatie? 
5. Varia 
6. Afkortingen 
 

Werkwijze:  Alle informatie en besprekingen vonden plaats in drie groepen. De deelnemers konden 
vooraf aangeven of ze om 9u of om 11u in een groep zouden aansluiten. Om 9u hebben 
er twee groepen overlegd en om 11u één groep. Elk chatgesprek via MS- teams duurde 
90 à 120 minuten. Per groep waren er deelnemers van het werkveld, de hogeschool (dag, 
avond en de VEB) en 1 student aanwezig.  

 

 
 
 

 
 

 

- Duidelijke powerpoint die veel nuttige informatie bevat. 

- Het was aangenaam om op voorhand en op eigen tempo de powerpoint te kunnen bekijken en 

beluisteren.  

- Het is zinvol om op voorhand de vragen te krijgen die in de chatrooms aan bod zullen komen.  

- De twee stages in OF3 (differentiatie- en ingroeistage) bij voorkeur in dezelfde school laten 

doorgaan wordt positief onthaald: biedt kansen om studenten in de school op te volgen en te 

begeleiden, eventueel in te zetten als vervanging, het vermindert de planlast: bvb maar 1 keer 

intake gesprekken nodig in de school, leerkrachten zullen sneller weten wie er als stagiair komt 

en kunnen tijdig lesonderwerpen bezorgen,… 

- Niet alle afkortingen zijn duidelijk, lijst voorzien van afkortingen en deze doorsturen naar het 

werkveld. Dit eventueel ook voor studenten aanmaken. Deze lijst wordt onderaan het verslag en 

in de powerpoint toegevoegd.  

- Positieve verbetering van de organisatie stage met name drie aansluitende weken 

leeromgevingstage in plaats van twee weken en 1 week in mei. Redenen: binding met de 

leerlingen, in flow van stage zitten, voor de stagecoördinator extra werk om opnieuw 

stagementoren aan te spreken en te plannen,… 

- Waarom is vakkencombinatie PAV enkel in avond mogelijk? En er is geen combinatie mogelijk 

met dagtraject? Redenen: vaak studenten die ouder zijn en die dit willen volgen in een extra 

onderwijsbevoegdheid. Moeten een zekere maturiteit hebben om PAV te volgen.  

- Elektriciteit kan niet gecombineerd worden met wiskunde en wel met mechanica. Is volgens het 

werkveld een gemiste kans omdat zowel bij wiskunde als bij elektriciteit het abstract denken 

noodzakelijk is.  

 

 

 

  

Verslag: Dit verslag is een schriftelijke weergave van de gesprekken in de drie afzonderlijke 
groepen.  

 
 
 

1. Feedback op de powerpoint  
vragen over deze presentatie 



 

2. Inzet van studenten in corona-
tijden 

 

Getuigenissen van de studenten: 

- Veel kansen gekregen. 

- Goede ondersteuning door vakmentor(en) gehad. 

- Interessante site om voorkennis te toetsen leren kennen: TESTMOZ. 

- Jammer dat we niet gevarieerd hebben kunnen lesgeven. 

- Niet inductief kunnen werken, bij sommigen is dit wel gelukt omdat mentor deze uitdaging 

stimuleerde.  

- Mogen verbeteren en FB geven aan lln.  

- Begeleiding van individuele leerling om zich genomen.  

- Oefentoetsen mogen ontwerpen.  

- Heel wat kansen gekregen van mentoren om vakken over te nemen en dit zowel voor Latijn als 

voor Engels.  

- Online-lessen gegeven aan grote groepen van leerlingen (50 tot 80 leerlingen) en kunnen 

ervaren dat er niet enkel “kennisoverdracht” was, maar ook het effectief begeleiden van het 

leerproces door het leren van leerlingen zichtbaar te maken via verschillende digitale tools die 

ingezet kunnen worden tijdens het lesgeven zelf  

- ICT-ondersteuning mogen doen. 

Ervaringen van het werkveld:  

- Sommige scholen hebben geen studenten live kunnen ontvangen wegens strenge regels rond 

veiligheid of omdat de opleidingsspecificiteit dit niet toeliet.  

- Voor praktijkvakken mochten studenten soms niet fysiek aanwezig zijn, wel voor theorievakken. 

- Positieve ervaringen – win-win-situatie: studenten hebben leermateriaal ontwikkeld dat later kan 

gebruikt worden door de scholen. De vakmentoren kregen effectieve steun van de studenten. 

- Realisaties door studenten waren: filmfragmenten, online oefenmateriaal, instructiefilmpjes,… 

- Het is gemakkelijker om studenten in coronatijden te laten starten met een stage indien ze de 

school reeds kennen, de stage reeds eerder opgestart was. 

- Indien vanaf september er nog corona-maatregelen voor scholen gelden, zal het misschien 

vlotter gaan om studenten te ontvangen omdat er dan gestart wordt met ervaring hierin en ook 

met nieuwe leerstof. 

- Heel wat studenten hebben online lessen kunnen geven. 

- Probleem was dat niet alle vakken in preteaching werden gegeven: sommige vakken stonden 

niet meer geprogrammeerd.  

- Studenten hebben taken voorzien in preteaching. In samenspraak met mentor werden deze 

taken uitgewerkt.   

- Aangenaam verrast door bereidwilligheid en (ICT-)vaardigheden van studenten.  

- 11 studenten hebben individuele leerlingen van het eerste jaar secundair onderwijs begeleid en 

gecoacht. Dit wordt mee geëvalueerd bij de ingroeistage. Studenten krijgen hiervoor een zelf in 

te vullen evaluatiedocument dat eventueel kan aangevuld worden door feedback van stage-

coördinator,…Dit ingevuld document moet sowieso ondertekend worden door iemand van de 

stageschool.  

- Mentoren waren zelf zeer zoekend en daardoor is het inzetten van stagairs soms traag op gang 

gekomen.  

- Studenten zullen ingezet worden in zomerklassen voor lln met leerachterstand. Dit kan voor de 

studenten dienen als keuzestage van het derde jaar. Er hebben zich reeds een 10-tal studenten 

gemeld hiervoor.  

- Begeleiding op school voor kinderen met moeilijke thuiscontext. 

- Remediëring en ondersteuning voor kansarme leerlingen (opvolging door studenten BaNaBa zorg 

en remediërend leren) 



 

3. Wat moeten we meenemen naar 
volgend A.J.? 

 

- ICT: zoals aanmaken van filmfragmenten blijven integreren in opleiding. 

- Er is nood aan digitale didactiek binnen de opleiding, voor iedereen. 

- Binnen UCLL is er een visie rond digitale didactiek aanwezig op basis van onderzoeken en experts. 

Deze moet nog meer vertaalslag in opleiding krijgen.  

- Vraag naar werkplekleren: scholen zijn vragende partij. Deze stagevorm kan nog meer ingeburgerd 

worden in de scholen. Voorstel: centraal vanuit UCLL de stagescholen contacteren en werkplekleren 

aanbieden.  

- VEB/EG: stage-aanvragen meer stroomlijnen met dag- en avondopleiding.  

- VEB/EG: Niveau en vakinhoudelijke beheersing van derdejaarsstudenten is soms onvoldoende.  

Voldoende streng zijn in selecteren van studenten.  

- Online teaching, kennismaking met teams, smartschool live,…eerste kennismaking geven tijdens de 

opleiding. 

- Ervoor zorgen dat studenten het online lesgeven niet vreemd vinden. Online leren lesgeven, 

sommige dingen moeten herdacht worden. Studenten live-lessen laten omvormen naar online lessen. 

Studenten inspireren om online lessen in te zetten in het kader van differentiatie.  

- Project GO³ wordt sterk gewaardeerd en zou zeker behouden moeten kunnen worden.  

 

 

4. Hoe verliep de communicatie 
 

- Algemeen: vanuit UCLL meer naar buiten treden en melden wat de opleiding aan te bieden heeft.  

- De gezamenlijke communicatie vanuit Limburg en Leuven werd gewaardeerd. 

- Communicatie vanuit de opleiding had sneller op gang mogen komen. Nu is er gewacht tot de 

informatie volledig was om te verspreiden. Maar gewoon laten weten dat er informatie op komst is, 

kan ook al nuttig zijn.  

- Er had meer informele communicatie mogen zijn, de functionele communicatie was in orde.  

Bvb. bij de opstart van de ingroeistage zou een aanmoedigende mail naar studenten welkom 

geweest zijn.  

- Veel scholen vonden de communicatie wel helder, correct en duidelijk. 

- Blijkbaar komt niet alle communicatie bij de betrokken personen in de scholen terecht.  

- Synthesedocumenten vanuit de stagescholen zijn soms moeilijk in te vullen door de mentoren omdat 

studenten niet live aanwezig zijn geweest, er te weinig info is,…. 

- Communicatie naar studenten toe wordt soms anders geïnterpreteerd dan bedoeld. (vb verlenging 

ingroeistage tot 4 juni werd mogelijk gemaakt maar niet verplicht, terwijl studenten dit 

interpreteerde als een verplichte verlenging). Vandaar ontstaat het idee om een student 

(werkplekleren UCLL?) te laten aansluiten bij de praktijkcel om op die manier de stem van de 

student mee te nemen in het praktijkgebeuren en in het helder communiceren.  

  



 

 

5. Varia 
 

- Website lerarenstage bemoeilijkt de voorkeur te geven aan oud-studenten om stage te lopen. 

- KJ Hasselt vraagt student WPL voor de vakken Frans en wiskunde 

- Sint-Martinus Herk-de-Stad en ook Sint Augustinus in Bree vragen een student WPL. 

 

 

6. Afkortingen  
 

- PAV: project algemene vakken 

- PKV: project kunstvakken 

- STEM: science, technology, engineering en mathematics 

- MDT: modeltraject 

- HBO: hoger beroepsonderwijs 

- GPB: getuigschrift pedagogische bekwaamheid 

- SLO: specifieke lerarenopleiding 

- OF: opleidingsfase 

- BBSO: bekwaamheidsbewijzen in het secundair onderwijs 

- STP of SP: studiepunt 

- TACO: Trans disciplinair co-creatief opleidingsonderdeel 

- CLIL: content en language integrated learning 

- OKAN: onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers 

- NT2: Nederlands voor anderstaligen 

- OPO: opleidingsonderdeel 

- LIO-traject: leraar in opleiding 

 
 

Bedankt voor jullie aanwezigheid, 
zorg goed voor elkaar en jezelf 
 
De praktijkcel 
 
 
 

 
 
 

 
 

  


