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1 Voorwoord 

Doel en verloop van de stage tijdens de lerarenopleiding 
 

Binnen de lerarenopleiding verwerf je als aspirant-leerkracht de nodige competenties 

(kennis,  vaardigheden en attitudes) op vakinhoudelijk, vakdidactisch, onderwijskundig en 

agogisch vlak. Dit gebeurt niet enkel via theoretische modules, ook via praktijk (stage). 

 

De stage/praktijkcomponent is gespreid over de volledige opleiding en bestaat uit Praktijk 

A, Praktijk B, Praktijk C en Praktijk Profileren. Tijdens deze opleidingsonderdelen (OLOD’s) 

voer je telkens specifieke stageactiviteiten uit en volg je een aantal supervisiemomenten in 

het opleidingscentrum. Dit leerproces is een gedeelde verantwoordelijkheid. Zowel jij, de 

mentor op je stageschool als de lectoren van de lerarenopleiding dragen hun steentje bij 

tot de realisatie.   

 

Nu je praktijk A achter de rug hebt, en dus weet hoe het er precies in een klas en op een 

school aan toe gaat, kan je met praktijk B starten. 

 

In praktijk B mag je de eerder opgedane observaties verder omzetten in een meer actieve 

rol. In deze stage observeer je eerst 2 klasgroepen voor het vak/de vakken die je zal geven. 

Je neemt na observatie een les van je mentor over in elk van de klasgroepen. Je werkt 

verder aan je portfolio door middel van supervisie en persoonlijke ontwikkelingsplannen.  

 

In praktijk Profileren geef je de stageperiode een persoonlijke toets door vanuit eigen 

interesse en/of leerbehoefte een praktijksituatie te kiezen waarin je aan de slag gaat als 

lesgever en/of begeleider. 

 

Tenslotte zal je in praktijk C zelf volledige lessen uitwerken en geven. Tijdens dit 

opleidingsonderdeel integreer je al je opgedane kennis en ervaring.  Je neemt een aantal 

ruimere leraarsrollen in je stageschool op zodat je inzicht in de ruime context van 

leraarschap nog versterkt kan worden. Ook hier werk je verder aan je portfolio door middel 

van supervisie en persoonlijke ontwikkelingsplannen. 

 

Na praktijk C kan je afstuderen als startende leerkracht met een bagage aan boeiende en 

leerrijke ervaringen! We wensen je alvast heel veel succes in dit boeiende leerproces van 

de stage! 

 

Een concrete uitwerking van de verschillende praktijkonderdelen kan je terugvinden in de 

ECTS-fiches en de opdrachtenbundels van deze OLOD’s (zie digitap). 

 
 

2 Leerdoelen Praktijk B 

 

De student 

 analyseert de beginsituatie van een klasgroep 

 omschrijft de algemene en specifieke beginsituatie van de klasgroep en 

individuele leerlingen  

 hanteert mondeling en schriftelijk gepast taalgebruik  

 gaat gericht en kritisch om met feedback van studenten, praktijkbegeleiders en 

mentoren  
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 voert aan de stage verbonden administratie correct uit  

 gebruikt gerichte en betrouwbare bronnen bij het werken aan groeipunten  

 ontwerpt een functionele lesvoorbereiding voor de hele klasgroep   

 stimuleert een gepast en vakgericht taalgebruik bij leerlingen   

 gebruikt gerichte en betrouwbare bronnen bij het uitwerken van lessen   

 verbreedt en verdiept de eigen kennis en vaardigheden   

 stelt gerichte vragen en geeft gericht feedback aan collega's 

 selecteert en concretiseert leerplandoelen  

 gaat gepast om met de verwachtingen van de stageschool 

 voert de uitgewerkte les doelgericht uit  

 bewaart het overzicht over de klasgroep tijdens het uitvoeren van de lessen 

 omschrijft de algemene en specifieke beginsituatie van de klasgroep en individuele 

leerlingen  

 

3 Opdrachten praktijk B 

 

3.1 Omschrijving observatie-opdracht 

 

 Je observeert 4 lesuren van 50’ in 2 verschillende klasgroepen en, indien 

mogelijk, in 2 verschillende vakken uit jouw vakgebied. 

 

 Je observeert dus de les(sen) van je stagementor(en) in dié klasgroep(en) en  

voor dié vakken waarin jij zelf, na observatie, 2 lessen van je mentor  zal 

overnemen. 

 

 Je noteert in een apart verslag voor elke les  de antwoorden op de onderstaande 

vragen over je uitgevoerde observaties in  die klasgroepen waarin je later een les 

van de leerkracht zal overnemen. 

 

 Je post dit verslag op digitap. 

 

 Je vult de volgende hoofding in. 

 

Naam student: 

Naam van de school: 

Vak: 

Klas: 

Lesonderwerp: 

Datum: 

 

 Je hanteert volgende leidraad bij het opstellen van het observatieverslag 

 

 

1. Bemerkingen of leerpunten met betrekking tot de beginsituatie. 

 

Wat heb je geleerd over de voorkennis en voorervaring (concreet en relevant voor dit 

lesblok) 
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Wat heb je geleerd over de leerlinggegevens, belangstelling/motivatie en 

klasgroepgegevens, concreet en relevant voor dit lesblok en waar de mentor ook rekening 

mee houdt 

 

 

Wat heb je geleerd over de situationele omstandigheden concreet en relevant voor dit 

lesblok en waar de mentor ook rekening mee houdt 

 

 

Houden de leerkrachten rekening met de diversiteit? Op welke manier?  

 

 

2. Bemerkingen of leerpunten met betrekking tot de doelstelling. 

 

Welke doelstellingen (leerplandoelen, lesdoelen) werden nagestreefd? Op welke manier 

werden deze doelstellingen bereikt?  

 

 

 

Wat heb je bijgeleerd over de omgang met de leerlingen? Wat werkt? Wat werkt niet? 

 

 

3. Voornemens voor je eigen lessen: 

 

Wat heb je uit de bijgewoonde les geleerd voor je eigen stagelessen in deze klasgroep 

voor wat betreft de beginsituatie en de lesdoelen? Tot welke voornemens heeft  deze 

observatie geleid? 
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3.2 Evaluatiecriteria Observatie-opdracht 

 

Beoordelingsformulier Observatiestage B 

Naam student:          

   

Datum:  

 

Uitstekend (+80%) De student beheerst alle leerdoelen zeer goed (+)   

Zeer goed (71%-80%)  De student beheerst de meeste leerdoelen zeer goed (+)  

Goed (61%-70%)     De student beheerst de meeste leerdoelen goed (+/-)  

Voldoende (50%-60%)  De student beheerst de meeste leerdoelen goed (+/-) maar 

beheerst sommige leerdoelen onvoldoende (-).  

Onvoldoende (-50%)     De student beheerst de meeste leerdoelen niet of onvoldoende.   

Niet van toepassing (NVT) Als een criterium niet aan bod komt 

 

De student beheerst de competenties die met deze opdracht geëvalueerd worden: 
Uitstekend Zeer goed Goed Voldoende Onvoldoende 

Feedback: 

 

TOTAAL: 

 

BEGINSITUATIE - +/- + NVT 

De student kan de aspecten van de beginsituatie zoals omschreven in de opdracht weergeven.     

De student kan aangeven in welke mate de leerkracht rekening houdt met de diversiteit.     

De student kan relevante kritische bemerkingen of eigen leerpunten m.b.t. de beginsituatie 

formuleren 

    

Feedback: 

 

 

 

LEERDOELEN - +/- + NVT 

De student kan de nagestreefde doelen identificeren. (leerplannummer, leerplandoelen, 

lesdoelen) 

    

De student kan aantonen hoe en of  deze doelen bereikt werden.     

Feedback: 

 

 

    

Reflectie en leerinzichten - +/- + NVT 

De student kan uit zijn observaties gefundeerde conclusies en voornemens voor de eigen 

stagelessen trekken. 

    

Feedback: 
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Legende:  

 
- De student doet onvoldoende inspanningen om de vaardigheid/competentie te behalen.  

De student doet inspanningen om de vaardigheid/competentie te behalen maar slaagt hier niet in. 

+/-    De student doet inspanningen om de vaardigheid/competentie te behalen en slaagt hier gedeeltelijk in. Er   

                 is nog groei mogelijk. 

+     De student beheerst de competentie/vaardigheid en kan die inzetten in een nieuwe situatie.  

 

 

 

3.3 Doestage: overnemen van 2 lessen 

 

 Je neemt 2 maal een les over van je mentor(en) en dit in die klassen die je eerder 

geobserveerd hebt (zie opdracht 1 praktijk B). Dit gebeurt uiteraard in overleg met 

je mentor(en). 

 

Tijdens deze lessen komen zeker volgende elementen aan bod: 

 ontwikkelen en inzetten van activerend lesmateriaal voor de inleiding 

van de les 

 ontwikkelen en uitvoeren van een werkvorm naar keuze (geen 

spel)(*), in les 1 

 ontwikkelen en uitvoeren van een spelvorm (instructie, coaching en 

nabespreking)(*), in les 2 

 ontwikkelen en uitvoeren van een tool om te testen of de lesdoelen 

bereikt zijn (evaluatie). Dit kan in dezelfde of in een volgende les in 

samenspraak met je mentor. 

 

(*) de gekozen spel- en werkvorm dienen in een verschillende les 

(verwerving-verwerking) ontwikkeld en ingezet te worden. 

 

 Uitwerking reflectieverslag evaluatie werkvorm les 1: voer de evaluatie uit en 

verbeter! Formuleer daarna wat je hieruit hebt geleerd (zowel positief als negatief). 

Noteer ook wat je leerinzichten zijn die je wil integreren in je lessen voor Praktijk 

C. 

 

 Uitwerking reflectieverslag feedback vragen spelvorm les 2: bevraag de lln over de 

aanpak van deze les met een aantal richtvragen die je zelf hebt opgesteld.  

Ga na of je via deze spelvorm de vooropgezette doelstellingen hebt bereikt. 

 

 Je stelt voor de desbetreffende lessen een lesvoorbereiding op en je voegt de 

ontwikkelde tools en lesmaterialen toe. Je bezorgt deze lesvoorbereiding op 

voorhand aan de mentor, zodat deze eventueel nog kan bijsturen. De format voor 

deze lesvoorbereiding kan je op digitap vinden. Je post ook de lesvoorbereiding 

en alle bijhorende documenten op digitap. 

 

 Tijdens de overname van de verschillende lessen is je mentor steeds aanwezig. 

 

 Voor elke les vult de mentor een evaluatiedocument in. Het  format van dit 

document kan je vinden op digitap.  Dit document post je samen met de 

uitgewerkte lesvoorbereiding en andere materialen op digitap. 
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 Post het reflectieverslag evaluatie werkvorm (les1) en reflectieverslag feedback 

vragen spelvorm (les 2) op digitap. 

 

 

 

3.4 Evaluatiecriteria  

-evaluatiedocument Les 1 en 2 zie bijlage 1 

-evaluatiedocument reflectieverslag werkvorm (les 1) zie bijlage 2 

-evaluatiedocument reflectieverslag feedback vragen spelvorm (les 2) zie bijlage 3 

 

 

 

4 Supervisie 

 

4.1 Opdracht supervisie 

 

Tijdens de supervisiesessie (zie data digitap) werk je onder begeleiding van de lector 

verder aan de uitbouw van je portfolio. 

Je stelt hiervoor o.a. een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) op. 

Je formuleert hiervoor minstens 2 leervragen. 

Zie format in bijlage 4 

 

 

4.2 Evaluatiecriteria POP 

Zie format in bijlage 5 

 

 

5 Puntenverdeling Praktijk B 

-observatieverslag van beginsituatie en doelstellingen    10 ptn 

-overname + voorbereiding  2 lessen      60 ptn 

-opdracht supervisie-opstart portfolio      20 ptn 

-opdracht evaluatie- en reflectieverslag      10 ptn 

 


