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Beste Lezer, 

 

 

 

Voor je ligt de informatiebrochure WERKPLEKLEREN van  STUWER, UC Leuven-

Limburg. 

In de opleiding orthopedagogie organiseren we een aanbod voor volwassenen en 

werkstudenten: het STUWER traject. STUWER staat voor studeren en werken en leidt 

op tot een bachelor in Orthopedagogie. 

Indien je meer informatie wil over het volledige stuwerprogramma verwijzen we graag 

naar www.ucll.be/werkenenstuderen.  

 

In deze brochure focussen we op het werkplekleren. We verdiepen ons in de 

onderwijsmethode Werkplekleren, geven een overzicht van mogelijke leerwerkplekken, 

staan stil bij het begeleiden en beoordelen van het werkplekleren en geven 

organisatorische informatie. 

 

 

Om het lezen te vergemakkelijken spreken we niet over hij/zij, maar over hij. Uiteraard 

worden beiden bedoeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Werkplekleren is meer dan alleen 
maar het zoeken naar werkpunten 
en deze aan te pakken. Het gaat niet 
alleen over het werk en op welke 
manier je dit beter kan. Het 
werkplekleren heeft ook gevolgen 
voor je hele ontwikkeling als 
persoon. Je gaat zelfstandiger in 
het werkveld staan waardoor je 
verantwoordelijker gaat worden. 
Het werkplekleren gaat dan ook 
verder dan een gewone reguliere 
opleiding. De grote meerwaarde is 
dan ook dat je je kan bewijzen door 
middel van situaties en acties op de 
werkvloer en niet altijd alleen maar 
theorie ziet en daar examens over 
krijgt. Het is net dat ietsje meer!’ 
 
Jonas, Stuwerstudent 

http://www.ucll.be/werkenenstuderen
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1 STUWER 

Werkstudenten die het stuwerprogramma volgen en succesvol afronden behalen een 

diploma van bachelor in Orthopedagogie.  

 

Om dit diploma te behalen volgt hij: 

- een programma van ongeveer 45 studiepunten per academiejaar, gespreid over 4 

academiejaren 

- werksessies op donderdagavond  

En doet hij: 

- aan zelfstudie 

- minimum 8 uren per week ervaring op, op de werkvloer in de functie van bachelor 

Orthopedagogie 1. Deze werkplekervaring bestaat uit meedraaien in de werking van 

de organisatie en in het takenpakket van een bachelor in de Orthopedagogie. Deze 

uren worden gericht gekozen in functie van de aanwezigheid van 

cliënten/cliëntsystemen.  

- minum16u per week ervaring op, als hij werkzoekend is en kiest voor een 

programma van 60 SP 

 

 

2 WIE IS DE WERKSTUDENT? 

De werkstudent bestaat niet; het zijn studenten die voltijds of deeltijds werken en dit 

combineren met hun studies én heel vaak met een gezin, zorg voor ouders, 

vrijwilligerswerk, … Het is dus een heel diverse groep. Een aantal kenmerken, die we 

overnemen uit de Werkplekleerbox (Wijnants, 2014), willen we onderstrepen. 

De werkstudent: 

- Wil een tweede kans voor een diploma, wil een droom waarmaken 

- Wil zijn competenties ontwikkelen, vaak na een doordacht en bewust keuzeproces 

- Heeft verantwoordelijkheden en werd mogelijks al geconfronteerd met 

twijfels/problemen 

- Is niet altijd correct geïnformeerd over recente mogelijkheden van studeren in het 

hoger onderwijs 

- Heeft een zeer diverse vooropleiding genoten 

- Heeft voorkennis, vaak werk- en levenservaring 

- Heeft nood aan een goede planning en transparante informatie 

- Legt de lat voor zichzelf vaak heel hoog 

- Heeft duidelijke leervragen, is gefocust op leren en veel minder op randactiviteiten 

                                        
1 De student noteert het aantal uren per week dat hij aan werkplekleren doet, zie bijlage 1 
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- Heeft last van stress en onzekerheid 

- Wil uitgedaagd worden  

- … 

 

 

3 4 UITGANGSPUNTEN 

De Stuweropleiding kent 4 uitgangspunten, die we hier achtereenvolgens bespreken. 

3.1 Het competentieleren 

Het competentieprofiel Bachelor in orthopedagogie is het vertrekpunt voor de 

opleiding. 

 

Volgens Luiten (2008) verwerf je competenties door dingen te doen, uit te proberen, te 

reflecteren, te verbeteren, opnieuw uit te proberen, enz. 

Je handelt competent als je met gedegen kennis van zaken op persoonlijke wijze 

beroepsmatig handelt. Vandaar dat competent zijn niet enkel bestaat uit kennis en 

vaardigheid, enerzijds of enkel uit persoonlijkheid of grondhouding anderzijds. Een mix 

van de 3 elementen moet in samenhang met elkaar aanwezig zijn. Namelijk kennis, 

vaardigheden en een professionele grondhouding.  

 

3.2 Het referentiekader van de student 

Het referentiekader van een student, ook wel de “gevulde rugzak” genoemd, is een 

raamwerk en filter dat nieuwe ervaringen en informatie selecteert, ordent en 

interpreteert. Elke student werkt vanuit zijn eigen rugzak, met eigen talenten en 

leerpunten. Ook toetst hij nieuwe inzichten en vaardigheden aan reeds verwerkte 

informatie. Het eigen referentiekader heeft een grote invloed op het ‘leren’.  

 

3.3 Actieve verantwoordelijkheid 

Van elke student verwachten we dat hij een actieve verantwoordelijkheid opneemt 

voor zijn eigen leerproces; dat hij kansen en uitdagingen aangrijpt en doelgericht 

keuzes maakt ifv zijn leerproces. 

 

3.4 Werkplekleren. 

Het leren op en omwille van de werkplek is een bewuste keuze. Studenten gebruiken 

hun werkplek om hun competenties te ontwikkelen door ervaringen op te doen op de 

werkplek, te experimenteren, te reflecteren, te evalueren en bij te sturen. 
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We kiezen voor Werkplekleren als onderwijsmethode. Werkplekleren staat centraal 

in het opleidingsprogramma. 

 

 

4 HET WERKPLEKLEREN IN STUWER 

4.1 Work based learning 

Het Work Based Learning of Werkplekleren omschrijven we als volgt:  

 

“ Work Based Learning is een onderwijs- en vormingsmethode waarbij de 

competentieontwikkeling centraal staat en waarbij de elders en eerder 

verworven kwalificaties en competenties, het formele, informele en niet-formele 

leren elkaar aanvullen in de ontwikkeling van formele, en door instellingen voor hoger 

onderwijs erkende en geaccrediteerde kwalificaties. Work Based Learning is een 

onderwijs- en leermethode waarbij ervaring centraal staat, waardoor de student zijn 

of haar competenties in meervoudige contexten ontwikkelt, vooral op de werkplek 

en omwille van de werkplek. De student neemt deel aan een theoretisch, 

(toegepast) wetenschappelijk project, dat zowel essentieel als relevant is voor 

studie- en werkomgevingen. 

Work Based Learning vindt plaats in een context van gestructureerde partnerschappen 

en omgevingen en creëert een duidelijke bijkomende toegevoegde waarde en sociaal 

kapitaal voor alle betrokken partijen, namelijk de werkplek, de instelling voor hoger 

onderwijs en de student. De drie betrokken partijen dragen een gelijke 

verantwoordelijkheid voor het leerproces. Het beheer van het programma berust bij de 

instelling voor hoger onderwijs. Het leerproces berust in de handen van de student 

zelf, hetgeen met zich meebrengt dat de student verantwoordelijk is voor de 

eigen leerervaring en de beoogde transitie. Een reflexieve aanpak en attitude is 

fundamenteel voor het persoonlijke competentieontwikkelingsproces.” (110226-CP-1-

IT-Grundtvig-G1, 2007) 

 

De student leert op en via authentieke werkplekken en voert reële werkprocessen 

en taken uit met echte collega-werknemers en cliënten. Volgens de Werkplekleerbox 

(Wijnants, 2014) vormen de werkervaringen de motor voor het leren:  

- Om vanuit de praktijk te abstraheren: theoretische kaders en persoonlijke 

referentiekaders begrijpen; 

- Om te reflecteren over eigen competentieontwikkeling; 

- Om oefenkansen te bieden  

- Om vanuit de praktijk te onderzoeken 

- … 
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Werkplekleren is een mix van leren via de leeromgeving van de werkplek én het 

leren via contactonderwijs in de hogeschool én digitaal leren. De verschillende 

leeromgevingen versterken elkaar.  

 

4.2 Werkplekleren in de praktijk 

Zoals hierboven omschreven, staat in het werkplekleren de competentieontwikkeling 

van de student centraal. Het werkplekleren vormt de rode draad doorheen de 

opleiding. Ervaringen op de werkvloer worden meegenomen doorheen de opleiding in 

opdrachten, vaardigheden en concepten. Aangeboden leerstof vanuit de opleiding 

wordt toegepast op de werkplek. 

Om deze wisselwerking mogelijk te maken, verwachten we van iedere student dat hij 

minimum2 8u per week ervaring opdoet in het werkveld, gedurende de hele opleiding 

(8 semesters). Deze ervaring is nodig om via het werkplekleren tot een optimale 

competentieontwikkeling te komen. 

 

Duidelijk is dat werkplekleren meer is dan stage lopen. 

 

4.3 Werkplekleren in het STUWER curriculum  

Het stuwercurriculum is opgebouwd aan de hand van 3 leerlijnen: de conceptuele 

leerlijn, de vaardigheidsleerlijn en de integrale leerlijn. 

In de conceptuele leerlijn worden concepten, theoretische kaders aangereikt. In de 

opleidingsonderdelen, die vertrekken vanuit de vaardighedenleerlijn, ligt het accent 

op het aanleren en oefenen van vaardigheden. In de integrale leerlijn worden 

competenties ontwikkeld en beoordeeld. Deze opleidingsonderdelen beogen een 

integratie van inzichten, vaardigheden en houdingen. Het werkplekleren neemt een 

zeer belangrijke plaats in, in deze leerlijn.  

 

 

Het curriculum is opgebouwd in een aantal opleidingsonderdelen per semester. De 

opleidingsonderdelen die in het geel gearceerd zijn, kunnen studenten enkel opnemen 

in hun programma als ze een leerwerkplek hebben waar ze minimum 8u per week 

meedraaien binnen het takenpakket van een bachelor in Orthopedagogie. Dit 

verduidelijkt dat werkplekleren integraal en structureel deel uit maakt van het 

opleidingsprogramma.  

 

 

                                        
2 Enkel het minimum aantal uren per week wordt vastgelegd door de opleiding. Hoeveel uren studenten 
effectief aan werkplekleren doen wordt bepaald door de leerwerkplek (= organisatie waar de student aan 
werkplekleren doen) én de student. 
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Semester 1 SP  Semester 2 SP 

Alg. en sociale  psychologie 13 4 Welzijnssectoren2 3 

Orthopedagogiek 1  5 Sociologie 2 3 

Pedagogiek 1 3 Ontwikkelingspsychologie 2 3 

Reflecterend leren 1  3 Orthopedagogiek 2 4 

Orthopedagogische vaardigheden 1 3 Maatschappelijke vraagstukken 2 3 

Informatie- en 

onderzoeksvaardigheden 1  

4  Communicatievaardigheden 2 3 

  Stage 2  3 

 22  22 

 

Semester 3 SP Semester 4 SP 

Rechten en plichten 3 3 Filosofisch. en ethisch  denken 4 3 

Filosofie, religie en  zingeving 3 3 Management en organisatieleer 4 3 

Praktijkproject 3 3 Psychopathologie 4 3 

Orthopedagogische vaardigheden 3 4 Medico-sociale vaardigheden 4 4 

Muzisch agogische vaardigheden 3 3 Praktijkgerichte 

onderzoeksvaardigheden 4 

5 

Communicatievaardigheden  3 3 Handelingsplanner 4  3 

Preventiewerker 3  3 Ethische vraagstukken 4 3 

 22  24 

 

Semester 5 SP Semester 6 SP 

Welzijnsbeleid 5 3 Netwerker 6 3 

Orthopedagogiek  5 5 Orthopedagogische vaardigheden 

6 

3 

Reflecterend leren 5  4 Integratief project 6 3 

Stage cliënt 5 (sem 1) (2) 6 Keuzetraject. 6.1:  

- krachtig coachen 

- praktijkopdracht 

 

3 

3 

Stage team 5 (sem 1) (2) 3 Keuzetraject. 6.2: 

- maatschappelijke kwetsbaarheid  

- praktijkopdracht 

 

3 

3 

  Gezinsgericht werken 6 3 

  Preventiewerker 6  3 

 21  21 

 

Semester 7 SP Semester 8 SP 

Handelingsplanner 7  3 Innoveren en ondernemen 8 3 

                                        
3 Voor meer informatie over de inhoud van de opleidingsonderdelen verwijzen we naar: 
http://onderwijsaanbod.khlim.be/opleidingen/n/SC_51846599.htm 

http://onderwijsaanbod.khlim.be/opleidingen/n/SC_51846599.htm
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Netwerker 7  3 Stage cliënt 8 (sem2)(3) 11 

Keuzetraject 7.1: 

- conflicthantering 

- praktijkopdracht 

 

3 

3 

Stage team 8 (sem 2)(3) 3 

Keuzetraject 7.2:  

- ontwikkelingsstoornissen  

- praktijkopdracht 

 

3 

3 

Reflecterend leren 8 (sem 2)(3) 3 

Actuele thema’s in hulpverlening 7 3   

Hulpverleningsvraagstukken 7 3   

 18  20 

 

Bachelorproef  10 

 

Figuur 1 Stuwer curriculum 

 

 

5 LEERWERKPLEKKEN 

5.1 Het orthopedagogisch werkveld 

Alle organisaties in het orthopedagogische werkveld zijn geschikt als leerwerkplek. 

Hieronder plaatsen we een overzicht met mogelijkheden4:  

Studenten die reeds werkzaam zijn als opvoeder/begeleider mogen op de eigen 

werkplek hun 8u werkplekleren volbrengen op voorwaarde dat ze het takenpakket van 

een bachelor in Orthopedagogie uitvoeren en begeleid worden door een 

leidinggevende met orthopedagogische kennis.  

                                        
4 Voor meer informatie verwijzen we naar www.desocialekaart.be  

http://www.desocialekaart.be/
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Figuur 2 overzicht orthopedagogisch werkveld 

5.2 ‘Andere’ werkplekken 

Naast de orthopedagogische organisaties is het voor studenten ook mogelijk om aan 

werkplekleren te doen in het brede welzijnswerk en onderwijs. Werkplekken waar we 

als hogeschool ervaringen mee hebben, zijn: 

- Lesgeven in het secundair onderwijs. Naast de onderwijsopdracht in CVO, ASO 

TSO en BSO, is OOK een opdracht als leerlingbegeleider, studiebegeleider of 

groene leerkracht noodzakelijk 

- Werken als zorgcoördinator in het lager onderwijs 

- Werken, als coördinator, in buitenschoolse kinderopvang 

- Werken, als coördinator, in kinderdagverblijven 

- Begeleiden van mensen in armoede 

- Ondersteunen van gezinnen met kinderen tot 12 jaar 

- Begeleiden van jongeren in leercentra en zorghoeves 

- Begeleiden van kinderen, jongeren en volwassenen met een Persoonlijk Budget 

- Werken als animator of begeleider in woonzorgcentra 

 

Voor al deze werkplekken is het noodzakelijk dat de student zijn orthopedagogische 

kennis en expertise kan inzetten en kan verruimen door het werkplekleren. Om dit te 

kunnen garanderen verwachten we dat deze werkplekken aan onderstaande 

voorwaarden voldoen:  

- Voldoende mogelijkheden om te pionieren in denken en handelen vanuit 

orthopedagogische denk- en methodische kaders 

- Een mentor die vertrouwd is met deze denkkaders of er zich in wil verdiepen. 
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5.3 Quickscan van de leerwerkplek 

Zowel studenten als werkplekken stellen zich regelmatig de vraag of de werkplek 

voldoet als leerwerkplek binnen het Stuwerprogramma. Dank zij het OOF-project 

‘wegwijs in werkplekleren’ hebben we een quickscan5 ontwikkeld die de minimale 

verwachtingen bevat om werkplekleren maximale kansen te geven, ook terug te 

vinden in de Werkplekleerbox (Wijnants, 2014). 

In het kader van het zoeken naar een geschikte werkplek kan deze quickscan gebruikt 

worden door zowel de student als de werkplek om in een startgesprek af te toetsen 

of de werkplek maximale kansen kan bieden.  

 

De minimale verwachtingen voor werkplekken worden in de Werkplekleerbox 

(Wijnants, 2014) omschreven als: 

- De werkplek biedt een klimaat waarin een student kan leren en groeien 

- De werkplek neemt de student op als teamlid die meewerkt aan het realiseren 

van doelstellingen van de werkplek 

- De werkplek, opleiding en student zijn bereid relevante informatie beschikbaar 

te stellen aan elkaar en hiermee vertrouwelijk om te gaan 

- De student kan op de werkplek competenties eigen aan het beroep ontwikkelen 

- De werkplek, student en opleiding werken aan/ bepalen samen uitdagende 

activiteiten 

- De werkplek respecteert de student en creëert kansen tot talentontwikkeling 

- De werkplek coacht samen met de opleiding de student 

- De werkplek verzamelt informatie in functie van het beoordelingskader van de 

opleiding die eindverantwoordelijke is voor de evaluatie 

- De partners zijn bereid om bovenstaande items te concretiseren en te 

bevestigen in een samenwerkingsovereenkomst6 

 

 

6 BEGELEIDEN EN BEOORDELEN VAN HET WERKPLEKLEREN 

De 4 kernelementen van het werkplekleren in het Stuwerprogramma zijn: 

- beroepsproducten uitwerken en implementeren 

- reflecteren over eigen leerproces   

- stage lopen 

- een afstudeerproject maken.  

 

Hieronder beschrijven we deze 4 aspecten naar inhoud, begeleiding en evaluatie. 

 

                                        
5 Meer informatie over de quickscan kan je vragen aan els.ulenaers@ucll.be  
6 Een voorbeeld van een samenwerkingsovereenkomst is terug te vinden in bijlage 2 

mailto:els.ulenaers@ucll.be
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6.1 Beroepsproducten ontwikkelen 

6.1.1 Inhoud 

We gebruiken volgende definitie : 

“Een beroepsproduct is het resultaat van een opdracht die vanuit de realistische 

context (praktijk of simulatie daarvan) wordt gemaakt, met een duidelijke en concrete 

doelstelling, een product of dienst, eenmalig en uniek aangeleverd, die wordt getoetst 

met proces- en productcriteria. Beroepsproducten zijn wat een potentiële werkgever 

van een afgestudeerde mag verwachten.” (Maes, 2007) 

 

Beroepsproducten worden zoveel als mogelijk ontwikkeld op en omwille van de 

werkplek. Studenten gebruiken de inzichten en de mogelijkheden van hun werkplek 

om deze producten te ontwikkelen. Hiervoor doen ze beroep op hun eigen expertise, 

theoretische inzichten en vaardigheden, hun relfectievermogen en de ondersteuning 

vanuit de werkplek. 

 

De beroepsproducten die de studenten ontwikkelen (en implementeren) zijn 

hulpmiddelen om hun beroepsspecifieke competenties te ontwikkelen en komen 

onder andere aan bod in de opleidingsonderdelen handelingsplanner, netwerker en 

preventiewerker.  

6.1.2 Overzicht beroepsproducten per semester en per niveau7 

Semester 3 SP Semester 4 SP 

  Handelingsplanner 4 (2) 3 

Preventiewerker 3 (2) 3 Ethische vraagstukken 4 (2) 3 

 

Semester 5 SP Semester 6 SP 

  Netwerker 6 (2) 3 

  Preventiewerker 6 (3)  3 

 

Semester 7 SP Semester 8 SP 

Handelingsplanner 7 (3) 3   

Netwerker 7 (3) 3   

Hulpverleningsvraagstukken 7(3) 3   

 

                                        
7 Het niveau wordt aangeduid door het getal tussen haakjes. Op het niveau van het 1e jaar worden  er op 
de werkplek nog geen beroepsproducten verwacht.  
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6.1.3 Begeleiding 

De begeleiding van de beroepsproducten gebeurt door een docent uit de opleiding. Hij 

geeft een introductie waar richtlijnen, verwachtingen en competentieontwikkeling aan 

bod komen. Verder volgt de docent het proces op aangaande de ontwikkeling van het 

beroepsproduct.  

Een beroepsproduct wordt vanuit een realistische context gemaakt. De student gaat 

aan de slag met materiaal van de werkvloer. De mentor van de werkplek ondersteunt 

de student in zijn competentieontwikkeling via het verstrekken van informatie en het 

geven van feedback en bijsturing. De student is zelf verantwoordelijk voor het vragen 

van feedback aan de betrokken begeleiders.  

6.1.4 Evaluatie van de beroepsproducten 

6.1.4.1 Formatieve evaluatie 

De student krijgt tijdens de werksessies op donderdagavonden formatieve feedback 

van de docent en/of medestudenten. Op basis hiervan stuurt de student zijn 

competentieontwikkeling bij. De student is zelf verantwoordelijk voor zijn leerproces en 

vraagt zelf naar feedback.  

6.1.4.2 Summatieve evaluatie 

Tijdens het beoordelingsgesprek op het einde van het semester presenteert de student 

zijn competentieontwikkeling tav de mentor (begeleider werkplek) en coach 

werkplekleren (begeleider hogeschool). De eindbeoordeling gebeurt door de coach 

werkplekleren. 

 

6.2 Reflecteren over eigen leerproces 

6.2.1 Inhoud 

Tijdens het opleidingsonderdelen reflecterend leren ontwikkelt de student de 

competentie kritisch reflecteren en levenslang leren. Op niveau 1 worden een aantal 

reflectiemodellen aangeleerd, dit zijn hulpmiddelen om het reflectieproces in gang te 

zetten. Later in de opleiding reflecteert de student over zijn eigen leerproces in een 

veilige context; met zijn medestudenten onder begeleiding van een docent.  

6.2.2 Overzicht per semester en per niveau. 

Semester 1 SP Semester 2 SP 

Reflecterend leren 1 (1) 3 
  

 

Semester 5 SP Semester 6 SP 
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Reflecterend leren 5 (2) 4   

 

Semester 7 SP Semester 8 SP 

 3 Reflecterend leren 8 (3) 3 

6.2.3 Begeleiding 

De introductie en begeleiding van reflecterend leren gebeurt door een docent van de 

opleiding.  

6.2.4 Beoordeling  

6.2.4.1 Formatieve feedback 

Tijdens de werksessies bespreken de studenten hun reflecties met medestudenten en 

de betrokken docent.  

6.2.4.2 Summatieve feedback 

Tijdens het beoordelingsgesprek op het eind van het semester presenteert de student 

de ontwikkeling van de competenties kritisch reflecteren en levenslangleren 

(in niveau 3) tav de mentor (begeleider werkplek) en coach werkplekleren (begeleider 

hogeschool). De eindbeoordeling gebeurt door de coach, in samenspraak met de 

docent die de student begeleidt tijdens de werksessies.  

 

6.3 Stage lopen 

6.3.1 Inhoud 

In de semesters 2,5 en 8 gaat het werkplekleren over in effectief stage lopen. Dit wil 

zeggen dat in deze semesters de competenties verbonden aan de stage beoordeeld 

worden. Het effectieve functioneren op de werkvloer als bachelor orthopedagogie 

wordt hier afgetoetst. In de voorafgaande semesters 1, 3, 4, 6 en 7 zijn er 

begeleidingsgesprekken op de werkvloer. Deze zijn ontwikkelingsgericht. 

Vanaf niveau 2 omvat ‘stage’ steeds 2 delen. Er is ‘stage cliënt (systeem)’ en ‘stage 

team’. 

 

In semester 2 komt ‘stage 2’  aan bod. 

In stage 2 worden de competenties begeleider dagelijks leven en pedagogisch 

begeleider beoordeeld.  

In semester 5 komt ‘stage cliënt(systeem) 5’ en ‘stage team 5’ aan bod.  

Stage cliënt(systeem) 5 omvat de competenties: begeleider dagelijks leven, 

pedagogisch begeleider, begeleider dagelijks leven, psychosociaal begeleider en 

emancipatorisch werken.  
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Stage team 5 omvat de competenties leiding geven 2 en teamgericht werken 2.  

In semester 8 komt ‘stage cliënt(systeem) 8’ en ‘stage team 8’ aan bod. 

Stage cliënt(systeem) 8 en stage team 8 bevat dezelfde competenties als die op niveau 

2. 

 

Naast de competentieontwikkeling en beoordeling wordt de student in elke fase van 

zijn leerproces ook expliciet getoetst op de beroepshoudingen8: de assertieve 

opvoeder, de betrokken opvoeder, de empathische opvoeder, de integere opvoeder en 

de representatieve opvoeder. 

6.3.2 Overzicht per semester en per niveau 

Semester 1 SP Semester 2 SP 

  Stage 2(sem 2)(1) 3 

 

Semester 5 SP Semester 6 SP 

Stage cliënt 5 (sem 1)(2) 6   

Stage team (sem 1)(2) 3   

 

Semester 7 SP Semester 8 SP 

  Stage cliënt 8 (sem 2)(3) 11 

  Stage team 8 (sem 2)(3) 3 

6.3.3 Begeleiding 

De begeleiding en beoordeling worden opgenomen door de coach werkplekleren  

van de opleiding en de mentor van de werkvloer. Tevens maakt de coach deel uit van 

een team coaches werkplekleren olv de stuwerverantwoordelijken. 

6.3.3.1 De coach werkplekleren  

Iedere student krijgt in het begin van zijn opleiding een coach toegewezen. Deze 

coach volgt in principe de student gedurende de volledige opleiding. 

De coach neemt volgende rollen op: 

- hij introduceert de student in de stage 

- hij is begeleider van het leerproces van de student 

- hij volgt de competentieontwikkeling op 

- hij activeert denk - en leerprocessen door gerichte feedback te geven aan de 

student 

- hij voert begeleidingsgesprekken met de student en stagementor op de werkvloer 

in semester 1, 3, 4, 6, en 7 

                                        
8 Voor meer informatie over de beroepshoudingen: zie bijlage 3  
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- hij maakt samen met de student tijdens een stagegesprek een tussentijdse stand 

van zaken op aangaande het competentieniveau van de student in semester 2,5 en 

8 

- hij beoordeelt samen met de mentor en de student het competentieniveau tijdens 

een eindevaluatiegesprek in semester 2, 5 en 8 

- de coach draagt de eindverantwoordelijkheid voor de beoordeling van de student 

- hij is het aanspreekpunt aangaande vragen en bedenkingen ivm de stage 

6.3.3.2 De mentor op de werkvloer 

De student zoekt zelf een mentor op de werkvloer. Voor studenten die hun stage lopen 

op hun eigen werkplek dient de mentor een leidinggevende mét orthopedagogische 

kennis te zijn én minimum over een relevant bachelorniveau beschikken.  

De mentor neemt volgende rollen op: 

- hij introduceert de student op de werkvloer 

- hij zorgt dat de student voldoende kansen krijgt om de nodige informatie te 

verzamelen voor alle aspecten van het werkplekleren 

- hij volgt de competentieontwikkeling op 

- hij houdt regelmatige gesprekken met de student om gerichte feedback te geven 

en de student bij te sturen in zijn leerproces 

- hij voert begeleidingsgesprekken met de student en coach werkplekleren op de 

werkvloer in semester 1, 3, 4, 6, en 7 

- Hij beoordeelt samen met de coach werkplekleren en de student het 

competentieniveau van de student tijdens een eindevaluatiegesprek in semester 2, 

5 en 8 

- Bij problemen neemt de mentor contact op met de coach werkplekleren 

6.3.4 Evaluatie van de stage 

6.3.4.1 Formatieve feedback 

Er wordt regelmatig een stand van zaken opgemaakt aangaande de 

competentieontwikkeling van de student. Dit gebeurt door gesprekken op school met 

de coach werkplekleren, gesprekken met de mentor op de werkvloer en gesprekken 

met de coach werkplekleren, mentor en student op de werkvloer. De student bepaalt 

zelf de wijze waarop hij zijn competentieontwikkeling voorstelt en zijn verworven 

competenties bewijst. 

6.3.4.2 Summatieve feedback 

Student, mentor en coach werkplekleren doen tijdens een eindevaluatiegesprek op de 

werkvloer een definitieve uitspraak over het behaalde competentieniveau van de 

student. De student bepaalt zelf de wijze waarop hij zijn competentieontwikkeling 

voorstelt of hoe hij zijn verworven competenties bewijst. 
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6.4 Bachelorproef 

6.4.1 Inhoud 

In dit opleidingsonderdeel ontwikkelt de student algemene bachelorcompetenties 

professioneel denken, informatie verwerken, projectmatig werken, 

onderzoeksmethoden hanteren en communiceren. Iedere opvoeder/begeleider stuurt 

zijn handelen en denken voortdurend bij. Dit vraag een onderzoekende 

beroepshouding. Daarom zet iedere student in de 

laatste opleidingsfase op zijn werkplek een 

praktijkonderzoek op. De bedoeling is een 

praktijkprobleem/onderzoeksthema te 

onderzoeken.  

 

6.4.2  Overzicht per semester 

Semester 7 SP Semester 8 SP 

Bachelorproef  10 

 

6.4.3 Begeleiding 

Tijdens de bachelorproef wordt de begeleiding opgenomen door een coach van de 

opleiding en een mentor van de werkplek. De coach van de bacheloproef kan een 

andere dan de coach werkplekleren zijn en de mentor van de bachelorproef 

kan ook een andere persoon zijn dan de stagementor.  

‘mijn topmoment, tot nu 
toe, betreffende het 
werkplekleren is: 
 
Het kunnen ervaren dat 
mijn manier van aanpak, 
mijn handelen positieve 
waardering krijgt van de 
cliënt en het 
cliëntsysteem. Dat niet 
alleen ik als stagiaire 
iets bijleer, maar ook 
mijn collega’s iets van 
mij kunnen leren. De 
voldoening die je ervaart 
na het oplossen van een 
probleemsituatie, of een 
waardige hulp 
betekenen voor de 
cliënt’.  
 
Bieke, stuwerwstudente 
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6.4.3.1 De coach 

Vanuit de opleiding krijgt de student een coach toegewezen. 

De coach neemt volgende rollen op: 

- de coach is de begeleider van het leerproces van de student. 

- de coach geeft resultaatgerichte feedback en draagt zo bij aan de kwaliteit van het 

leerproces.  

- de coach activeert denk- en leerprocessen door gerichte feedback te geven en 

reflectie te bevorderen. 

- de coach voorziet individuele feedbackmomenten in samenspraak met de student. 

- De coach beoordeelt het artikel (= resultaat bachelorproef) 

6.4.3.2 De mentor 

Op de werkvloer kiest de student in overleg met zijn organisatie een mentor. Dit kan 

een andere persoon zijn dan de stagementor. 

De mentor neemt de volgende rollen op: 

- de mentor is de expert van de werkvloer. 

- de mentor brengt vakkennis in, zowel methodisch als theoretisch. 

- de mentor geeft inhoudelijke verheldering. 

- Geeft een kwalitatieve beoordeling over het artikel (= resultaat van de 

bachelorproef) 

6.4.4 Evaluatie van de bachelorproef 

6.4.4.1 Formatieve feedback 

De student krijgt voor zijn bachelorproef op regelmatige tijdstippen feedback van zijn 

coach van de hogeschool. De student vraagt zelf feedback aan zijn mentor uit het 

werkveld.  

6.4.4.2 Summatieve feedback 

De coach beoordeelt de bachelorproef adhv het artikel dat de student schrijft en de 

kwalitatieve feedback van de mentor uit het werkveld. 

 

 

‘Werkplekleren is voor mensen met Lef’’ 
 
Anniek, stuwerstudente. 
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7 PRAKTISCHE INFORMATIE 

7.1 Contracten 

Elke student laat bij aanvang van een werkplekperiode een contract/overeenkomst 

ondertekenen door alle betrokken partijen (de organisatie, de hogeschool en de 

student zelf). In deze contracten zijn alle modaliteiten betreffende het werkplekleren 

opgenomen. Een voorbeeld hiervan is terug te vinden in bijlage 2. 

Er zijn 2 soorten contracten. Voor studenten die hun eigen werkplek gebruiken als 

leerwerkplek is er een ‘overeenkomst voor studenten met een arbeidsovereenkomst’. 

Dit contract vervangt het arbeidscontract NIET! 

Voor studenten die als stagiaire meedraaien in een orthopedagogische setting is er een 

‘overeenkomst voor studenten zonder arbeidsovereenkomst’.  

 

De student is verantwoordelijk voor het laten ondertekenen van deze contracten. 

 

In de volgende paragrafen gebruiken we voor studenten zonder arbeidsovereenkomst 

de term ‘stagiaire’ en voor studenten met arbeidsovereenkomst de term ‘werknemer’. 

Indien alle student bedoeld worden, wordt de term ‘student’ gebruikt.  

 

7.2 Arbeidsgeneeskundig onderzoek 

Elke student krijgt, indien nodig, bij aanvang van zijn werkplekleren een 

arbeidsgeneeskundig onderzoek. Voor stagiaires wordt dit onderzoek georganiseerd 

door de opleiding. Voor werknemers volstaat het arbeidsgeneeskundig onderzoek op 

hun werkplek.  

 

7.3 Beroepsgeheim 

Elke student respecteert het beroepsgeheim. Persoonlijke gegevens zoals familienaam, 

geboortedatum, adres; … worden niet vermeld op schriftelijke werkstukken. Het is ook 

verboden om foto’s, zonder toestemming, op facebook of andere sociale media te 

verspreiden.  

 

7.4 Prestaties 

Van de student wordt verwacht dat hij zich houdt aan de uurregeling, de gewoonten 

en gebruiken van de organisatie waar hij aan werkplekleren doet. In functie van zijn 

eigen leerproces en met het oog op een realistisch beeld van het werkveld wordt enige 

soepelheid gevraagd. De prestaties van de stagiaires worden niet bezoldigd. 

 



 
 
 

 

19 
 

7.5 Vakantie 

De stagiaire werkt niet mee tijdens de Kerst-, Paas- en zomervakantie. Tijdens de 

herfst- en krokusvakantie kunnen sommige onderwijsactiviteiten georganiseerd 

worden.  

Er wordt aan de stagiaires gevraagd de nodige flexibiliteit en engagement te 

gebruiken, want een vakantieregeling brengt vaak een andere werking en dynamiek 

met zich mee, zodat dit extra leerkansen zijn voor de stagiaires. 

 

7.6 Verzekeringen 

Ieder ongeval wordt binnen 24uren doorgegeven aan de Hogeschool, dit is nodig voor 

de regeling van de verzekering. 

 

7.7 Ziekte 

Bij ziekte verwittigt de student de werkplek, de opleiding en de coach werkplekleren. 

De student bezorgt het secretariaat van de hogeschool een ziekenbriefje.  
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BIJLAGE 1 

Overzicht aantal uren werkplekleren per week 

   

datum  gepresteerde uren  handtekening werkplek 
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B i j l a g e  2  v o o r b e e l d  v a n  

w e r k p l e k o v e r e e n k o m s t  

 

Voor student zonder 

arbeidsovereenkomst 

1. SITUERING  

1.1 Aard van de overeenkomst 

Werkplekleren staat voor leren op en via de leeromgeving van een reële werkplek (in casu: waar hij niet 

als werknemer tewerkgesteld is) die kadert in de bachelor- of banaba-opleiding (schrap wat past): …  

van de onderwijsinstelling hoger onderwijs … waarbij drie partners - de werkplekstudent, de werkplek 

en de onderwijsinstelling/ opleiding - zich engageren om de competenties van de werkplekstudent te 

ontwikkelen.  

De werkplekstudent realiseert een deel van zijn opleiding via werkplekleren op de werkplek waar hij 

geen arbeidsovereenkomst heeft.  

1.2 Partners 

Deze overeenkomst wordt afgesloten tussen de volgende partners:  

 Onderwijsinstelling:  

- Naam:  

- Adres:  

- Telefoon:  

- Vertegenwoordigd door (naam, functie, tel, e-mail):  

 

 Werkplek: het bedrijf, organisatie of instelling waar de student een arbeidscontract heeft.  

- Naam:  

- Adres:  

- Telefoon:  

- Vertegenwoordigd door (naam, functie, tel, e-mail):  

 

 Werkplekstudent 

- Naam:  

- Studentnummer:  

- Adres:  

- e-mail 

- Telefoon:  

1.3 Omvang en tijdstip/periode werkplekleren 

1.3.1 Het werkplekleren kent een totale omvang van: …   

1.3.2 Het werkplekleren vindt plaats in de volgende periode: … 

1.3.3 Het werkplekleren vindt telkens plaats op (weken/dagen/tijdstippen): …  

1.3.4 Het werkplekleren vindt plaats tijdens de volgende activiteiten: …      

en/of tijdens de ontwikkeling van de volgende competenties/leerdoelen: …  
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2. VOORWAARDEN BIJ HET WERKPLEKLEREN 

2.1 Arbeidsongevallenverzekering en burgerlijke aansprakelijkheid  

Gedurende de uitvoering van deze overeenkomst blijft de werkplekstudent verzekerd door de 

opleidingsinstelling als volgt:   

- tegen lichamelijke ongevallen zowel tijdens het werkplekleren als op de weg van en naar de 

werkplek, volgens de waarborgen opgenomen in de polis … (nummer) onderschreven bij 

….(naam verzekeraar) 

- In geval van burgerlijke aansprakelijkheid tijdens het werkplekleren bij … (naam) onder de 

polis … (nummer).  

2.2 Afwezigheid 

Wanneer de werkplekstudent door ziekte en/of andere omstandigheden niet aanwezig kan zijn op de 

werkplek voor wat betreft de afgesproken periode, informeert de werkplekstudent zowel de opleiding als 

de werkplek.  

2.2 Betwistingen  

Bij betwistingen over het niet naleven van deze overeenkomst wordt getracht om in onderling overleg 

tot een oplossing te komen. Indien dit niet lukt, stellen de drie partijen in onderling overleg een 

bemiddelaar aan.  

2.3 Einde van de overeenkomst 

Deze leerwerkplekovereenkomst eindigt: 

- bij goedvinden van de drie partners;  

- door het verstrijken van de in deze overeenkomst vermelde duur; 

 

2.4 Deontologie 

De werkplekstudent, de werkplek en de opleiding zijn gebonden aan geheimhouding van alle 

vertrouwelijke informatie die zij in het kader van werkplekleren hebben verkregen en alles waarvan zij 

het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.  

De werkplekstudent gebruikt fictieve namen en bewaakt de anonimiteit (vb. verslagen, integrale 

producten, supervisie…).  

De werkplekstudent leeft de deontologische afspraken tussen de opleiding en de werkplek na: …  

2.5 Vergoeding 

De werkplekstudent ontvangt geen bezoldiging of vergoeding voor het werkplekleren.  

2.6 Veiligheid 

De werkplek past de bepalingen van de Welzijnswet van 4 augustus 1996 en in het bijzonder het KB 

van 21 september 2004 toe.  

 

De werkplek informeert de opleidingsinstelling en werkplekstudent van de resultaten van de 

risicoanalyse (door het invullen van werkpostfiche) en deelt eveneens de gegevens mee van de 

preventieadviseur-arbeidsgeneesheer die aan de werkplek verbonden is.  
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2.6.1 Als op basis daarvan blijkt dat er een gezondheidstoezicht noodzakelijk is, voert de volgende 

instantie het gezondheidstoezicht uit: … .  

 

2.6.2 De … geeft de opdracht dit gezondheidstoezicht te laten uitvoeren.  

 

2.6.3 De … overhandigt het formulier voor de gezondheidsbeoordeling aan de werkplek.  

 

3 ENGAGEMENTEN 

3.1 De werkplek 

- De werkplek zorgt voor de nodige organisatorische, praktische, … faciliteiten om 

werkplekleren te realiseren (toegang tot informatie, middelen, materialen, instrumenten, 

mensen, overlegfora, …). 

 

- De werkplek ondersteunt en begeleidt de student in zijn competentie-ontwikkeling conform 

de concrete invulling van het werkplekleren programma. 

- De werkplek verzamelt  informatie over de competentieontwikkeling van de student om te 

komen tot een beoordeling.  

 

3.2 De opleiding  

- De opleiding zorgt voor de nodige organisatorische, praktische, … faciliteiten om het 

werkplekleren te realiseren (vb. aanstellen van ankerfiguur).  

 

- De opleiding ondersteunt en begeleidt de student in zijn competentie-ontwikkeling conform 

het programma en de invulling van het werkplekleren. 

 

- De opleiding draagt bij tot de beoordeling van de competentie-ontwikkeling van de 

werkplekstudent en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de evaluatie.  

3.3 De werkplekstudent 

- De werkplekstudent maakt op een respectvolle manier gebruik van de faciliteiten in het kader 

van werkplekleren.  

 

- De werkstudent engageert zich om de competenties te ontwikkelen conform het programma 

en de invulling van het werkplekleren.  

 

- De werkplekstudent verzamelt  informatie over zijn competentieontwikkeling om te komen tot 

een beoordeling. 

3.4 De partners 

De partners nemen deze engagementen op en wijzen ze toe aan personeelsleden.  

De partners concretiseren  het werkplekleren in onderling overleg (wanneer, hoe,  door wie, …  ).  

De opleiding en werkplekstudent respecteren het arbeidsreglement van de werkplek, doch enkel voor 

zover het gaat om bepalingen die voor hen relevant zijn (vb. niet de bepalingen i.v.m. betalingen van het 

loon, gunstiger opzeggingstermijnen, …).  
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De drie partners engageren zich om in dialoog te treden over het werkplekleren en de bijhorende visie.  

Het bestaan van deze overeenkomst sluit niet uit dat partners met derden overeenkomsten afsluiten en 

kan dus niet als een exclusiviteitsovereenkomst worden beschouwd.  

Gelieve 3 exemplaren9 te tekenen door/voor:  

Werkplek Werkplekstudent Opleiding/instelling 

 

Datum 

 

 

 

Datum Datum 

Handtekening 

 

 

 

Handtekening Handtekening 

Naam Naam Naam 

 

 

 

 

                                        
9 1 exemplaar voor werkplekstudent, 1 exemplaar voor opleidingsinstelling, 1 exemplaar voor werkplek  
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Bijlage 3 

De 5 beroepshoudingen. 

 

In de relatie met cliënten en hun context, is een juiste beroepshouding van 

doorslaggevend belang. 

 

Een beroepshouding is de manier waarop je je gedraagt bij het uitoefenen van 

een beroep. En dit in relatie tot de cliënt/cliëntsysteem ,het team en het beleid.. 

 

Als opleiding willen we je daarom ook optimaal begeleiden in het ontwikkelen van een 

gedegen beroepshouding. 

We kiezen ervoor tijdens je opleiding nader in te gaan op de 5 essentiële 

beroepshoudingen, zoals omschreven in de beroepenstructuur zorg en welzijn 2005 

‘klaar voor de toekomst’. 

Deze 5 beroepshoudingen zijn:  

1. De betrokken opvoeder/begeleider. 

2. De empathische opvoeder/begeleider. 

3. De assertieve opvoeder/begeleider. 

4. De integere opvoeder/begeleider. 

5. De representatieve opvoeder/begeleider. 

 

De betrokken opvoeder/begeleider. 

Als betrokken opvoeder/begeleider ben je geëngageerd t.o.v. je organisatie/cliënten en 

voel je, je verbonden met de organisatie/cliënten waarvoor je werkt. Je bent eveneens 

geïnteresseerd in maatschappelijke/sociale vraagstukken. Je behoudt steeds de 

nodige professionele afstand.  

 

De empathische opvoeder/begeleider. 

Empathisch ben je als je je kunt inleven in de situatie van de cliënt en als je zijn 

kwaliteiten, talenten en mogelijkheden ziet, waardeert en respecteert. Je stelt de 

eigenheid van de cliënten centraal en je begeleiding doet recht aan die eigenheid. Je 

kunt de diversiteit tussen mensen hanteren en laat ieder in zijn waarde. Door je open 

houding maak je vraagstukken bespreekbaar. 

 

De assertieve opvoeder/begeleider. 

Je bent assertief als je op een positieve manier voor je mening, behoeften en belangen 

opkomt. Positief betekent dat je de ander niet kwetst en in zijn waarde laat, tactvol bent 
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en respect hebt. Je bent niet agressief maar brengt rustig, stevig en helder naar voren 

hoe je over iets denkt. 

 

De representatieve opvoeder/begeleider. 

Representatief betekent letterlijk ‘vertegenwoordigend’. Als beroepskracht 

vertegenwoordig je je beroep en jouw organisatie naar anderen. Het is belangrijk dat je 

een positieve, professionele uitstraling hebt naar (potentiële) cliënten, collega’s en 

externe mensen en organisaties. Je maakt door je houding en wat je zegt duidelijk 

waar de organisatie voor staat, wat je beroep inhoudt en welke waarden en normen 

belangrijk zijn in je beroep. 

 

De integere opvoeder/begeleider. 

Je bent integer (rechtschapen) als je betrouwbaar bent en handelt volgens algemeen 

geldende ethische waarden en normen. Integriteit heeft ook te maken met het 

transparant (inzichtelijk) zijn van je werk, met eerlijkheid en respect. De ander moet 

zich veilig voelen bij jou  

 


