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1 Inleiding 

Beste student 
 
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 alleen via theoretische opleidingsonderdelen, maar 
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.   
 
Tijdens praktijk A kwam je te weten hoe het er precies in een klas en op een school 
aan toe gaat. Zo leerde je niet alleen om een les te analyseren vanuit een didactisch 
referentiekader maar leerde je ook om jezelf te situeren als aspirant leraar, vanuit de 
verschillende leraarsrollen. Je startte je portfolio op en tijdens de supervisiesessies 
wisselde je stage-ervaringen uit. 
In praktijk B kon je de eerst opgedane observaties verder omzetten in een meer 
actieve rol. In deze stage observeerde je een klasgroep voor het vak/de vakken die 
je in de toekomst zal geven. Je nam na observatie een aantal lesfasen van je mentor 
over en werkte verder aan je portfolio door middel van supervisie en persoonlijke 
ontwikkelingsplannen.  
Het opleidingsonderdeel praktijk Profileren geeft of gaf (afhankelijk van je gevolgd 
traject) je de kans om jezelf te profileren door vanuit eigen interesse en/of 
leerbehoeften ervaring op te doen in een door jou gekozen praktijksituatie. 
 
In dit opleidingsonderdeel, praktijk C, zal je  zelf volledige lessen uitwerken en 
geven. Je zal daarbij al je opgedane kennis en ervaring integreren. Je neemt tevens 
een aantal 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. 
Als alles goed gaat, studeer je na praktijk C af 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! 

 
Praktijkbegeleiders en stagecoördinatoren. 
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2 Competentiemodel  

De opleidingsspecifieke  leerresultaten, m.n. de eindcompetenties waarover elke 
student bij het beëindigen van zijn opleiding moet beschikken, vinden we terug in het 
competentiemodel van het departement Onderwijs en Training van AP. 
 
 

 
 
 
Het competentiemodel van een leraar bestaat uit 8 grondhoudingen en 3 
competentiedomeinen. Elk competentiedomein wordt opgesplitst in een aantal 
deelcompetenties.  

 

  GRONDHOUDINGEN: 

Perspectiefneming, verbeeldingskracht, respectvolle, open houding, authenticiteit, 
goesting, engagement, moed.  
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    COMPETENTIEDOMEINEN:   

Leerbevordering: leerkracht als vakexpert  
Interactie: leerkracht als verbindend communicator  
Zelfontwikkeling: leerkracht als regisseur  
 
 

2.1 COMPETENTIEDOMEIN LEERBEVORDERING   

De leerkracht als vakexpert bevordert een rijke, gedifferentieerde onderwijs- 
en leeromgeving om het hoogst mogelijk rendement voor alle leerlingen te 
realiseren. 

De leerkracht kan 

➢ de beginsituatie bepalen 
Hij selecteert relevante elementen uit de beginsituatie die het leerproces 
beïnvloeden ten einde een krachtige leeromgeving te creëren die tegemoet 
komt aan ieders1leer- of ontwikkelingsbehoefte. 

➢ doelgericht werken  
Hij bepaalt en formuleert te bereiken doelen en attitudes op korte en lange 
termijn i.f.v. de beginsituatie van de leerling, aansluitend op de arbeidsmarkt 
en voorbereidend op maatschappelijke participatie.  

➢ talentgericht differentiëren  
Hij stimuleert talent door gevarieerde, activerende werk- en 
groeperingsvormen, didactische principes en geschikte media te hanteren i.f.v. 
de vooropgestelde doelen en de diverse beginsituatie. Hij kan hierbij gebruik 
maken van de leervragen van leerlingen. 

➢ geschikte leerinhouden hanteren 
Hij biedt domeinspecifieke en vakoverschrijdende kennis en vaardigheden 
aan i.f.v. de doelen en de beginsituatie en maakt hierbij gebruik van zijn 
praktijkervaring. 

➢ gevarieerd evalueren 
hanteert adequate en gevarieerde beoordelingsinstrumenten om het 
leerproces en –resultaat te evalueren i.f.v. de doelen. Hij stuurt aan de hand 
van evaluatie de beginsituatie bij. 

➢ (Internationale) onderwijs gerelateerde kennis integreren 
integreert (internationale) kennis betreffende zijn vakgebied in de eigen 
onderwijspraktijk. 
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2.2 COMPETENTIEDOMEIN INTERACTIE 

 
De leerkracht als verbindend communicator creëert een positief, efficiënt en 
stimulerend leer- en leefklimaat. 
 
De leerkracht kan 

➢ taal ontwikkelen  
Hij stimuleert de taalontwikkeling van leerlingen; hanteert een heldere, 
correcte geschreven en gesproken taal met alle betrokkenen. 

➢ welbevinden en betrokkenheid verhogen 
Hij hanteert een interactie- en begeleidingsstijl die het welbevinden en de 
betrokkenheid van alle leerlingen bevordert. 

➢ de klas managen 
Hij creëert een gestructureerd leer- en leefklimaat door middel van   een 
afgestemde klasorganisatie. 

➢ constructief samenwerken 
Hij past communicatieve basisvaardigheden constructief toe in overleg met 
collega’s, directie, ouders en externen. 

➢ diversiteit hanteren 
Hij hanteert een interactiestijl die gelijkwaardigheid garandeert, hoe groot de 
verschillen ook mogen zijn. 

➢ inspirerend coachen 
Hij hanteert vanuit een oordeelvrije houding een coachingsstijl die 
leerlingen motiveert en uitdaagt tot ontwikkeling. Hij heeft hierbij gericht 
aandacht voor keuzeprocessen. 
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2.3 COMPETENTIEDOMEIN ZELFONTWIKKELING 

 
De leerkracht als regisseur zet in op zelfontwikkeling en durft met kritische en 
open geest onderwijskundige en maatschappelijke vraagstukken in het 
algemeen en het eigen functioneren in het bijzonder in vraag stellen. 
 
De leerkracht kan 

➢ kritisch reflecteren 
Hij stuurt zichzelf bij d.m.v. reflectie op het eigen functioneren en collegiale 
consultatie. Hij gaat in gesprek over zijn beroep en de plaats van onderwijs in 
de samenleving en maakt hierbij gebruik van reflectievaardigheden.   

➢ veerkrachtig handelen 
Hij speelt soepel in op uiteenlopende omstandigheden en vragen, rekening 
houdend met eigen grenzen. 

➢ planmatig handelen 
Hij voert op basis van kritische reflectie een planning op korte en langere 
termijn uit. 

➢ onderzoekend handelen 
Hij transfereert kennis en wendt strategieën flexibel aan om vanuit een open 
en alerte houding leervragen te beantwoorden. Hij heeft aandacht voor 
blijvende, vakgerichte, professionalisering.  
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3 Organisatie van Praktijk C 

 

3.1 Algemene stagevoorwaarden 

 

• De stage loopt over één semester. 

• Je kan maximaal in 2 scholen stage lopen.  

• De stageplaats mag zich maximaal 50 km van de campus van de hogeschool 

bevinden. Mogelijke afwijkingen dienen besproken en goedgekeurd te worden. 

• Je dient je strikt te houden aan het aanwezige huishoudelijke reglement en het 

heersende schoolreglement van de stageplaats of hospiteerschool. 

• De stage in de stageplaats verloopt steeds onder de aanwezige begeleiding 

van een stagementor, meestal de eigenlijke lesgever wiens opdracht men 

overneemt, of een vervangend directielid. 

• Het totaal aantal uren stage bedraagt minstens 35u. 

o Je observeert minstens 5 lesuren bij je stagementor(en) in de 

klasgroepen waar jij zelf nadien je doestage zal doen. Voor 

praktijklessen wordt minstens 1 volledig lesblok geobserveerd. 

o Je geeft minimum 25 lesuren zelf les. In elke praktijkles integreer je 

een theoretisch onderdeel. 

o Je neemt voor minstens 5u minimum 2 leraarsrollen op (deelnemen 

aan vakgroepvergaderingen, deelname aan een pedagogische studiedag, 

vakgebonden bijles…) 

De leraarsrollen die je voor praktijk C opneemt verschillen van de 
rollen die je voor praktijk A opgenomen en uitgewerkt hebt. 
 

• Verdeling VE-VO, stageplaatsen 

 
o Minstens 70% van je stage voer je uit in vakken waarvoor je over een 

VE (vereist diploma) beschikt en dit in diplomagerichte opleidingen  

✓ van het secundair onderwijs m.n. ASO, TSO, KSO, BSO, 

Deeltijds BSO,BUSO,  

✓ Syntra (leertijd)  

✓  OKAN (met inbedding in een secundaire school) 

✓ NT2 
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o Maximum 30 % van je stage voer je uit in vakken waar- 

voor je over een VO (voldoende geacht diploma) beschikt en dit in 

diplomagerichte opleidingen (zie opsomming hierboven) evenals 

OKAN, VDAB, CVO, Hoger onderwijs en Basiseducatie. 

 Op de website https://data-onderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/ kan je 
vinden voor  welke  vakken je over een vereist (VE) dan wel een voldoende geacht 
(VO) basisdiploma beschikt. 
                                                                                                                                                                
 

• Het aantal parallellessen dient beperkt te worden. (richtlijn maximum lesblok 

van 2 lesuren parallel). De parallelles mag niet gegeven worden op dezelfde dag.  

• Mentoren met een evaluerende rol mogen geen naaste familieleden van de 

stagiair zijn. 

• We adviseren een opvolging door minimum 2 mentoren.  

• Je dient je doestage over minimum 4 lesweken te spreiden en je mag 

maximum 4u per dag lesgeven.  

• Indien van toepassing, mag je je stage in de 3de graad uitvoeren. 

 
 
 
 
 

 

Afwijkingen van deze stagevoorwaarden dienen met argumenten 
voorgelegd te worden aan de stagecoördinator die dit formeel goedkeurt.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/
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3.2 Belangrijke afspraken 

 
Graag vragen we jouw aandacht voor enkele concrete afspraken in verband met de 
stage. Het zijn elementen die ervoor zorgen dat er tijdens de stage maximaal aandacht 
kan besteed worden aan het leerproces en de begeleiding en een minimum aan de 
(toch wel noodzakelijke) administratie. 
 

• Je vult tijdig het keuzeformulier  stage in en je bezorgt dit formulier  
aan de stagecoördinator.  

 

• Schrijf je administratief tijdig in voor de stage. 
 

• Je staat zelf in voor de keuze van een stageplaats of stageplaatsen. 
Je staat dus ook zelf in voor het verkrijgen van de toelating om stage te 
lopen in de gekozen stageplaats.   
 
Sommige scholen werken met het centraal aanmeldingssysteem 
lerarenstage.be.  Indien de stageschool van je keuze aangeeft dat je je 
dient te registreren via dit platform, dan geef je best zo snel mogelijk 
een seintje aan de stagecoördinator die de stageaanvraag dan voor jou 
in orde zal maken. Je vult in ieder geval het keuzeformulier stage in. 

 

• Tenzij anders werd gecommuniceerd (vb in het geval van een 
stageaanvraag via lerarenstage.be) overhandig je  de volgende 
administratieve stagedocumenten aan de stageschool: 

 
o de officiële aanvraag tot stage  
o de brief gericht aan de directeur, stagecoördinator en 

stagementor van je stageschool (toelichting stage); 
o de stageovereenkomst die geldt als toelating om in de 

vermelde periode stage te lopen in de omschreven stageplaats. 
 

• Vul de stageovereenkomst(en) duidelijk en leesbaar in. Vul telkens de 
gegevens op de juiste plaats in en vermijd schrappen en doorstrepen. 
Als er contact moet opgenomen worden met de stageschool, dan kan 
dat steeds op een correcte manier. Laat het stagecontract handtekenen 
door de directeur of verantwoordelijke van de stageplaats. 
We willen vooral de aandacht vestigen op het invullen van Artikel 8 
Preventie en gezondheid. Wanneer de stageschool oordeelt dat een 
gezondheidstoezicht vereist is en dit gezondheidstoezicht toevertrouwt 
aan de externe preventiedienst van de AP Hogeschool dient de 
stageschool de student zo snel mogelijk een risicoanalyse te bezorgen 
die op zijn beurt de risicoanalyse aan de stagecoördinator van AP 
bezorgt. 
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• De stagefiche vul je zo snel mogelijk volledig in, post je op het 
leerplatform  en lever je op papier in bij de stagecoördinator. 
 

• Het stagerooster (datum en uren van de geplande stageactiviteiten) 
wordt opgesteld in samenspraak met de stageschool. Het stagerooster 
post je op het leerplatform én mail je door aan je praktijkbegeleider. 
Per stageschool zorg je voor een apart stagerooster. 
Je duidt op het stagerooster ook de pauzes aan. 
Eenmaal de hele of gedeeltelijke planning is opgemaakt, zal je dit 
document  steeds voorleggen aan de praktijkbegeleider alvorens de 
stage aan te vangen. Dit geldt ook voor de observatiestage.  
Zorg ervoor dat de praktijkbegeleider minimaal één week voor de 
observatiestage en de doestage  het stagerooster in zijn/haar bezit 
heeft. Op die manier kan een eventueel bezoek ingepland worden.  
Vermeld op het stagerooster duidelijk of de mentor een mevrouw of 
een mijnheer is. Dit zorgt ervoor dat jouw praktijkbegeleider steeds op 
een correcte manier de mentoren kan contacteren. 

 

• De praktijkbegeleider moet steeds op de hoogte zijn van alle geplande 
stageactiviteiten en eventuele wijzigingen. 
Bij plotse wijzigingen (ziekte, studiereis, wijziging van 
lessenrooster,..) dient de praktijkbegeleider zo vlug mogelijk op de 
hoogte gebracht te worden. Je post een aangepaste versie op het 
leerplatform. 

 

• De observatiestage per klasgroep voor een bepaald vak is afgerond 
vooraleer je aan de doestage begint. 

 

• Zorg er ook voor dat alle lesevaluatieformulieren en het objectieve 
verslag van de observatiestage ondertekend zijn.  

    

• De praktijkbegeleider kan tijdens de stage contact opnemen met de 
school, eventueel met de stagementoren om het verloop van de stage 
en de belangrijkste bevindingen door te nemen. 

 

• Je spreekt met je stagementor(en) en praktijkbegeleider af of je de 
lesvoorbereidingen en het didactisch materiaal digitaal dan wel op 
papier inlevert. De eerste 10 lessen (zie opdracht doestage) lever je in 
de cursus van de praktijkbegeleider digitaal in. 

 

• Het effectieve lesgeven moet afgesloten worden 1 week voor de 
examenperiode van AP. De praktijkbegeleider moet dan over alle 
documenten beschikken zodat de eindevaluatie kan worden 
opgemaakt. 
De studenten die de volledige stage hebben afgewerkt kunnen best in 
samenspraak met hun praktijkbegeleider alle documenten zo 
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spoedig mogelijk volgens afspraak (al dan niet digitaal) inleveren. Zo 
kan de volledige eindevaluatie voorbereid worden. 

 

 

 
 
3.2.1.1 2.3.3 Welke begeleiding mag je verwachten? 

 

 

 

 

 

 

3.3 Begeleiding 

 
Tijdens de observatie-en doestage  wordt verwacht  dat je je verworven competenties 
doorheen de lerarenopleiding zal inzetten in de klaspraktijk. Je mag daarbij rekenen 
op een ondersteuning door de mentor(en) van je stageschool en de praktijkbegeleider 
en stagecoördinator van AP-hogeschool. 
 

▪ Vóór de aanvang van de stage worden 2 infosessies ingericht. 
 
Tijdens de eerste infosessie krijg je de administratieve documenten 
met een stappenplan waarin duidelijk aangegeven wordt welke acties je 
dient te ondernemen om de administratie m.b.t. de observatie- en 
doestage in goede banen te leiden. 
 
Tijdens de tweede infosessie krijg je toelichting over de concrete 
opdrachten en het vervolg van het stappenplan. 

 
▪ In het begin van de stageperiode wijst de stagecoördinator je een 

praktijkbegeleider van AP toe. Je praktijkbegeleider brengt je hiervan op de 
hoogte. De praktijkbegeleider is je eerste aanspreekpunt bij vragen en 
problemen. 
 

▪ Tijdens je stage mag je twee stagebezoeken van de praktijkbegeleider 
verwachten. De praktijkbegeleider observeert je les en stelt een 
evaluatieverslag op. Na dit stagebezoek vindt ook een feedbackbespreking 
plaats. 
 

  In het stappenplan vind je een volledig overzicht van de documenten die je dient in 
te leveren. Voor elk document wordt vermeld wanneer, aan wie of hoe je het 
desbetreffende document moet inleveren en welke acties je dient te ondernemen. 
 
Je dient van een aantal administratieve documenten een kopie te bewaren in je 
stagemap. Raadpleeg hiervoor het stappenplan. 
 

Enkele administratieve documenten dien je in te leveren 1week (schoolvakanties tellen 
niet mee!) voor de aanvang van je stage.  
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▪ Tijdens de stageperiode vinden drie verplichte super- en 
intervisiemomenten op de lescampus plaats. 
 

▪ Elke mentor die (een deel van) je stage begeleidt, stelt 1 evaluatieverslag per 
week op. Na uitvoering van je stageles vindt zo spoedig mogelijk een 
feedbackbespreking plaats zodanig dat je je toekomstig pedagogisch-
didactisch handelen kan bijsturen. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3.4 Doel en inhoud van het portfoliodossier 

 
Voor dit opleidingsonderdeel dat loopt over één semester, dien je een stageportfolio 
samen te stellen volgens de opdrachten die in deze bundel omschreven worden. 
 
Het opzet van dit stageportfolio is het samenstellen van een doelgerichte      
verzameling van materiaal dat je inzet, evolutie en prestaties weergeeft. Het geeft je 
mentor(en) en de praktijkbegeleider de kans om je evolutie en     
competentieontwikkeling te volgen en te evalueren.  
Je wordt op deze wijze ook begeleid bij het opnemen van verantwoordelijkheid voor je 
eigen leerproces. 
Ook de lesevaluatieverslagen van de mentoren, worden opgenomen in het 
portfoliodossier. 
Vanzelfsprekend maken ook de opdrachten deel uit van je portfoliodossier. 

 
TIP: Vul je stageportfolio systematisch en geregeld aan. 
 
         Je volledige stageportfolio bevat de volgende documenten: 
 

• een kopie van de administratieve documenten m.n. 
 

✓ het stagecontract 
✓ de risicoanalyse (voor praktijkleraren indien van toepassing) 
✓ de stagefiche 

 

• de stageagenda met handtekeningen van de betrokken mentoren voor 
elke les observatie- en doestage. 
 

  Indien er tijdens de stage problemen of extra vragen opduiken, aarzel dan niet om 
contact op te nemen met je praktijkbegeleider en/of de stagecoördinator.  
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• Het uitgewerkte syntheseverslag van de observatiestage (zie verder 
opdracht) 

 

• de uitgewerkte lesvoorbereidingen met bijhorende documenten en 
de lesreflectie over één zelfgekozen les. 

 

• de wekelijkse verslagen van de mentor(en) over de doestage. 
 

• De verslag opgesteld door de praktijkbegeleider na de lesbezoeken 
 

• je persoonlijk ontwikkelings-en actieplan   
 

 

3.5 Didactische materiaal en media 

   
De volgende documenten en infobronnen worden digitaal en/of op papier ter 
beschikking gesteld: 

• administratieve documenten (stagecontract, stagefiche, stageagenda, 
afsprakenblad…) 

• instructiebundel ‘Richtlijnen voor het samenstellen van het stageportfolio 
praktijk C’. 

• formats voor de opdrachten en reflecties (indien van toepassing) 

• stappenplan (deel 1 en deel 2) 

• evaluatiedocumenten + addendum voor de mentor en praktijkbegeleider 

• info- en hulplijnen o.a. i.v.m. het correct opstellen van een bronvermelding… 
vind je op het leerplatform   
 

 

3.6 Evaluatie  

 

Voor de stage geldt het principe van  permanente evaluatie. 

Dit opleidingsonderdeel loopt over één semester. 

 
De praktijkbegeleider evalueert de stage op basis van  

▪ de opdrachten uitgevoerd volgens de richtlijnen voor het samenstellen van het 
stageportfolio,  

▪ de (evaluatie-)verslagen van de begeleidende stagementor(en),  
▪ zijn bevindingen tijdens de lesbezoeken  
▪ de vorderingen en het bereikte pedagogisch-didactische niveau van de 

stagelessen van de stagiair,  
▪ je professioneel handelen tijdens je stage 
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Het eindresultaat wordt als volgt samengesteld en herleid naar 20 punten: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Opdracht Puntenverdeling stage  

Persoonlijk ontwikkelings-en actieplan, reflecties 5 

Syntheseverslag observatiestage 5 

Lesvoorbereidingen (10 eerste lessen) 10 

Leraarsrollen  10 

Uitvoering doestage en professioneel handelen 70 

     TOTAAL 100 
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4 Opdrachten 

 

4.1 Opstellen van een persoonlijk ontwikkelings-en actieplan  
 

4.1.1 OLR-leerdoelen 

✓ Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren 
De student profileert zich als beginnend leerkracht. 
De student reflecteert over de eigen leerkrachtstijl. 

✓ Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen 
De student gaat gericht op zoek naar leerkansen om het eigen kunnen te 
verbreden of verdiepen. 
De student bakent een contextgebonden, realistische leervraag af op basis 
van reflectie en relevante literatuur. 
De student toont het verband aan tussen het vaardigheidstraject  en de eigen 
competentieontwikkeling aan. 
De student illustreert de verschillende fasen van het vaardigheidstraject. 
De student rapporteert over de belangrijkste inzichten van het 
vaardigheidstraject.  

✓ Interactie: constructief samenwerken 
De student voert diverse leraarsrollen gepast uit. 
 

4.1.2 Opdracht 

Voor deze opdracht werk je in totaal minstens 3 leervragen uit. 
 

4.1.2.1 Leervraag 1 m.b.t. de doestage 

 
Het is de bedoeling dat je op deze leervraag een antwoord kan formuleren na 
uitvoering van je doestage. 
 
Vóór de start van je stage: 

✓ Je stelt conform de werkwijze die je aanleerde tijdens praktijk B een 
persoonlijk ontwikkelings-en actieplan op waarbij je minstens 1 concrete 
leervraag voor je doestage formuleert.  

✓ Je geeft aan hoe je concreet tewerk wil gaan om een antwoord te vinden op 
deze leervraag. Je zoekt i.f.v. je leervraag ook in de literatuur naar minstens 
2 ondersteunende bronnen en je vermeldt beknopt de relevante info. Besteed 
aandacht aan  een correcte bronverwijzing. (APA-normen)  
 

Je vult hiervoor de format in.(zie bijlage) 
 

Na afloop van je stage: 
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✓ Je vervolledigt het document door zowel de realisatie als de reflectie (proces 

en product) m.b.t. deze  leervraag  in  te vullen. 
 

 
Resultaat – Product: 

✓ Een degelijk uitgewerkt, taalkundig correct verslag met goedgekozen, voor de 
student relevante, leervragen, zinvolle acties en reflecties. 

✓ Leermaterialen die ontwikkeld of ingezet werden 
 

 
Evaluatiecriteria: 

✓ Schriftelijk correct en professioneel taalgebruik 
✓ (correcte) koppeling van de leervragen aan de desbetreffende 

competentiedomeinen, mogelijke deelcompetenties en grondhoudingen 
✓ Zelfkritische en grondige uitwerking van de sterkte-zwakte analyse 
✓ Omschrijving van de relevante situationele factoren 
✓ Keuze van de leervragen 
✓ Uitwerking van de leervragen met aandacht voor relevante, helder 

onderbouwde doelen, hulpmiddelen en krachtbronnen en een overzicht van 
realistische opties en mogelijkheden 

✓ Keuze van de ondersteunende literaire bronnen met correcte bronvermelding 
✓ Weergave van de essentie van de ondersteunende literatuur 
✓ Een helder en concreet overzicht van de voorbereidende activiteiten en 

aanpak van de student met vermelding van een realistische timing. 
✓ Keuze voor en kwaliteit van de toegevoegde leermaterialen 
✓ Kwaliteit van de reflecties 

o zelfkritisch met aandacht voor proces en product 
o uitwerking van verworven leerinzichten 
o uitwerking van toekomstige leerpunten en alternatieven 

 
 

4.1.2.2 Leervraag 2 m.b.t. leraarsrollen 

Het is de bedoeling dat je op deze leervraag (of  leervragen) een antwoord kan 
formuleren nadat je naar keuze minimum 2 leraarsrollen opgenomen hebt.  
 
Vóór de start : 

✓ Je vult in de format leervraag m.b.t. leraarsrollen het deelvenster 
‘voorbereiding’ in en je formuleert een duidelijke leervraag of leervragen. 

✓ Je geeft aan hoe je concreet tewerk wil gaan om een antwoord te vinden. 
 

Je vult hiervoor de format in.(zie bijlage) 
 

Na afloop: 
 

✓ Je vervolledigt het document door zowel de ‘uitvoering’ als de ‘reflectie’ (m.b.t. 
deze  leervraag  in  te vullen.) 
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Resultaat – Product 

✓ Een verslag opgesteld volgens format met aandacht voor correct en 
professioneel taalgebruik 

 
 
Evaluatiecriteria 

✓ Correct en professioneel taalgebruik 
✓ Grondige uitwerking van de motivering van de keuze de leraarsrollen en 

duidelijke omschrijvingen van de activiteiten die behoren bij deze rollen. 
✓ Helder en duidelijk verslag over de voorbereidende activiteiten die de student 

getroffen heeft met vermelding van de aandachtspunten 
✓ Uitgediept verslag over de uitgevoerde activiteiten 
✓ Uitdieping en formulering van de leerinzichten 

 
 

4.1.2.3 Leervraag m.b.t. de totaliteit van de stage en het afgelegde leertraject 

 
Het is de bedoeling dat je op deze leervraag een antwoord kan formuleren na 
uitvoering van je volledige stage.  
 
Vóór de start van je stage : 

✓ Je formuleert minstens één leervraag die je beantwoord wil zien op het einde 
van je stage. Voor deze opdracht wordt geen format voorzien.   
 

Na afloop van je stage: 
 

✓ Je stelt een eindverslag op waarbij je je afgelegde leertraject tijdens de 
stage samenvat en toekomstige werkpunten formuleert. Je beschrijft in dit 
verslag niet alleen je doorgemaakte pedagogisch-didactische evolutie, maar je 
betrekt hierin ook de competenties die je verworven hebt tijdens de andere 
opleidingsonderdelen van de lerarenopleiding en in de stage hebt 
toegepast. Indien je parallellessen gegeven hebt, werk je hiervoor een 
afzonderlijke reflectie uit. 

 
 
Resultaat – Product 

✓ een gestructureerd zelfreflectieverslag waarin de aspecten die beschreven 
worden in de opdracht aan bod komen. 

 
Evaluatiecriteria 

✓ grondige en gestructureerde uitdieping van  
▪ je leerervaringen en evolutie 
▪ de ingezette en verworven competenties van de lerarenopleiding 
▪ je toekomstige werkpunten  

✓ correct schriftelijk en professioneel taalgebruik 
✓ het kritisch gehalte van de zelfevaluatie 
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4.2 Observatiestage 

 

4.2.1 OLR-leerdoelen 

✓ Leerbevordering: de beginsituatie bepalen. 
De student omschrijft de algemene en specifieke beginsituatie van de 
klasgroep en individuele leerlingen op een voor hem functionele wijze. 

✓ Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren, planmatig handelen 
De student reflecteert over de collegiale visitatie. 
De student voert op basis van kritische reflectie een planning op korte en 
langere termijn uit. 
 
 

4.2.2 Opdracht 

 

• Je observeert in totaal minimaal 5 lesuren. 
           Voor praktijklessen wordt minstens 1 volledig lesblok geobserveerd. 
 

• Je observeert één of meerdere lessen van je stagementor(en) in dié 
klasgroep(en) en voor dié vakken waar jij zelf naderhand de doestage loopt.  

 

• Voor elke nieuwe klasgroep schrijf je de beginsituatie grondig uit. 
 

• Na 3 observatielessen stel je een syntheseverslag voor een les naar keuze 
op. Dit syntheseverslag omvat een grondige lesanalyse volgens format en een 
bijhorende reflectie. 

 
o In het eerste deel (lesanalyse) beschrijf je zo objectief mogelijk het 

verloop van de les.  
o Je besteedt extra aandacht aan  dié elementen die van belang zullen zijn 

bij het voorbereiden en uitvoeren van jouw lessen tijdens de doestage. 
De klemtoon ligt derhalve op het zo goed mogelijk inschatten van de 
beginsituatie. Het objectieve verslag wordt aan de mentor ter 
ondertekening voorgelegd. 

o In het tweede deel formuleer je een persoonlijke reflectie over de 
geobserveerde les. Hiertoe gebruik je de voorziene format met 
richtvragen.  

 

• Dit syntheseverslag post je op het leerplatform. Vervolgens krijg je hierover 
feedback van je praktijkbegeleider. 
Indien dit syntheseverslag niet voldoet, kan een bijkomend verslag gevraagd 
worden. 

 

• Na elke geobserveerde les bied je je stageagenda aan de mentor aan om de 
desbetreffende lesuren te laten handtekenen. 
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Resultaat – Product: 

✓ Een grondig uitgewerkt en verzorgd uitgetypt verslag in het 
Standaardnederlands bestaande uit een objectief en reflectief deel, opgebouwd 
volgens de format die je op het leerplatform kan vinden. 

✓ Grondig uitgewerkte verslagen over de beginsituatie van elke klasgroep. 
 

 
Evaluatiecriteria: 

✓ objectieve weergave van het didactisch verloop van de geobserveerde les 
✓ grondige en correcte uitwerking (formulering doelstellingen, terminologie 

werkvormen, lesfasen…) van de didactische analyse 
✓ grondige en persoonlijke uitdieping van de reflecties en leerervaringen 
✓ uitdieping van de beginsituatie van elke nieuwe klasgroep 
✓ schriftelijke taalvaardigheid 

 
 
 
 

4.3 Doestage 

4.3.1 OLR-leerdoelen 

✓ Leerbevordering: doelgericht werken 
De student zet bewust in op maatschappelijke participatie bij het uitwerken 
van lessen. 
De student selecteert en concretiseert leerplandoelen en integreert deze in 
een functionele lesvoorbereiding. 

✓ Leerbevordering: talentgericht differentiëren 
De student ontwerpt een krachtige leeromgeving met duidelijk oog voor 
doorgedreven differentiatie 

✓ Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren 
De student integreert “leren leren” en “leren kiezen” tijdens zijn lessen. 
De student integreert praktijkelementen en theorie in een lesontwerp  en -
uitvoering. 

✓ Leerbevordering: (internationale) onderwijs gerelateerde kennis integreren 
De student integreert vernieuwende ontwikkelingen bij het uitwerken en 
uitvoeren van lessen. 
De student speelt in op actuele thema’s tijdens lesmomenten 

✓ Interactie: de klas managen 
De student managet zijn klas op een weloverwogen en gepaste wijze. 

✓ Interactie: diversiteit hanteren 
De student hanteert een interactiestijl die gelijkwaardigheid vooropstelt 

✓ Interactie: inspirerend coachen 
De student geeft gericht feedback aan leerlingen. 

✓ Interactie: taal ontwikkelen 
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De student zet principes van taalgericht vakonderwijs bewust in bij het 
uitwerken en uitvoeren van lessen. 

✓ Interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen 
De student creëert een klasklimaat waarbinnen er sprake is van een hoog 
welbevinden bij de leerlingen. 
De student creëert een leer-en leefklimaat waarbij sprake is van een hoge 
betrokkenheid bij alle leerlingen. 

✓ Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren 
De student gaat gericht en kritisch om met feedback van lectoren en 
mentoren. 
De student reflecteert over de eigen leerkrachtstijl. 

✓ Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen 
De student gaat gericht op zoek naar leerkansen om het eigen kennen en 
kunnen te verbreden of verdiepen. 
De student geeft weer hoe klasadministratie moet worden uitgevoerd  en hoe 
de school hiermee omgaat. 

✓ Zelfontwikkeling: veerkrachtig handelen 
De student gaat gepast om met verwachtingen vanuit de stageschool. 
 

4.3.2 Afspraken: 

 

• Elke lesvoorbereiding wordt op het leerplatform gepost alvorens de les 
gerealiseerd wordt. 
 

• Je stagementor vult per week een lesevaluatieformulier in. 
 

• In elke praktijkles dient een onderdeel theorie geïntegreerd te worden. 
 

• De lesvoorbereiding wordt 3 werkdagen vóór de lesrealisatie aan de 
stagementor ter beoordeling bezorgd. De stagementor kan mogelijke 
opmerkingen of aanduidingen noteren op de lesvoorbereiding.  

            

• Na je lesrealisatie bied je je stageagenda aan de mentor aan om de 
desbetreffende lesuren te laten handtekenen. 

 
 

4.3.3 Opdrachten 

 

4.3.3.1 Stagelessen doestage 

           In totaal dien je minimaal 25 lesuren  voor te bereiden en te realiseren. 

Voor de eerste 10 lessen stel je een grondig uitgewerkte lesvoorbereiding 
met bijhorende documenten (didactisch materiaal, evaluatie-instrumenten, 
opdrachten…)  samen en dit volgens de afgesproken vormgeving. Mits 
goedkeuring van de mentor en de praktijkbegeleider stel je voor de 
volgende 15 lessen een verkorte lesvoorbereiding op. 
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In deze verkorte lesvoorbereiding werk je minimaal de volgende didactische 
componenten uit: 

• de beginsituatie 

• de doelen (leerplandoelen, algemene lesdoelen, concrete doelen…) 

• de werkvormen 

• (verkorte weergave van) de leerinhouden 
 

 
Je realiseert deze lessen. 
 
Je voert een feedbackgesprek met je mentor over de gegeven les(sen) met de 
bedoeling je pedagogisch-didactisch handelen in volgende lessen bij te sturen. 
 
Resultaat – Product: 

✓ voor elke gegeven les een volledig lespakket met bijhorende documenten (o.a. 
kopies van de betrokken bladzijden uit het leerplan, leerlingencursus, didactisch 
materiaal, handouts van de powerpointpresentatie, bordschema, eventueel 
ingezette differentiatie-oefening en/of evaluatie-instrument met 
beoordelingssleutel en vermelding van de geëvalueerde leerplan- en 
lesdoelen…) 
 
Evaluatiecriteria:     
zie lesevaluatieformulier  
 
 

4.3.3.2 Transversale doelen (1ste graad) en VOETen (2de en 3de graad),   

ontwikkelingsdoelen (BUSO) 

 
In één les werk je een vakoverschrijdende eindterm (VOET), 
ontwikkelingsdoel of transversaal doel grondiger uit in een afzonderlijke 
opdracht.  
Je geeft in je verslag duidelijk aan over welke  lesvoorbereiding het gaat 
(datum, vak en lesonderwerp, leerjaar en afdeling) en je vermeldt voor de 
VOET de desbetreffende stam en context. 
 
TIP: Meer uitleg over de doelen kan je op de volgende site vinden:  
https://onderwijsdoelen.be/resultaten?intro=secundair-
onderwijs&filters=onderwijsniveau%255B0%255D%255Bid%255D%3D0767c
5a44ffdc8a05697bbe5b2021167fb49cf6e%26onderwijsniveau%255B0%255D
%255Btitel%255D%3DSecundair%2520onderwijs%26onderwijsniveau%255B
0%255D%255Bwaarde%255D%3DSecundair%2520onderwijs 
 
In deze opdracht beantwoord je de volgende vragen: 
 

o Hoe heb je geprobeerd om deze VOET, het ontwikkelingsdoel of het 
transversaal doel te realiseren in je stageles? 

https://onderwijsdoelen.be/resultaten?intro=secundair-onderwijs&filters=onderwijsniveau%255B0%255D%255Bid%255D%3D0767c5a44ffdc8a05697bbe5b2021167fb49cf6e%26onderwijsniveau%255B0%255D%255Btitel%255D%3DSecundair%2520onderwijs%26onderwijsniveau%255B0%255D%255Bwaarde%255D%3DSecundair%2520onderwijs
https://onderwijsdoelen.be/resultaten?intro=secundair-onderwijs&filters=onderwijsniveau%255B0%255D%255Bid%255D%3D0767c5a44ffdc8a05697bbe5b2021167fb49cf6e%26onderwijsniveau%255B0%255D%255Btitel%255D%3DSecundair%2520onderwijs%26onderwijsniveau%255B0%255D%255Bwaarde%255D%3DSecundair%2520onderwijs
https://onderwijsdoelen.be/resultaten?intro=secundair-onderwijs&filters=onderwijsniveau%255B0%255D%255Bid%255D%3D0767c5a44ffdc8a05697bbe5b2021167fb49cf6e%26onderwijsniveau%255B0%255D%255Btitel%255D%3DSecundair%2520onderwijs%26onderwijsniveau%255B0%255D%255Bwaarde%255D%3DSecundair%2520onderwijs
https://onderwijsdoelen.be/resultaten?intro=secundair-onderwijs&filters=onderwijsniveau%255B0%255D%255Bid%255D%3D0767c5a44ffdc8a05697bbe5b2021167fb49cf6e%26onderwijsniveau%255B0%255D%255Btitel%255D%3DSecundair%2520onderwijs%26onderwijsniveau%255B0%255D%255Bwaarde%255D%3DSecundair%2520onderwijs
https://onderwijsdoelen.be/resultaten?intro=secundair-onderwijs&filters=onderwijsniveau%255B0%255D%255Bid%255D%3D0767c5a44ffdc8a05697bbe5b2021167fb49cf6e%26onderwijsniveau%255B0%255D%255Btitel%255D%3DSecundair%2520onderwijs%26onderwijsniveau%255B0%255D%255Bwaarde%255D%3DSecundair%2520onderwijs
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o Waarom heb je voor deze aanpak gekozen? Welke werkvorm heb je 
hiervoor ingezet? 

o Hebben de leerlingen op het einde van de les de VOET, het 
ontwikkelingsdoel of het transversaal doel bereikt? Waarom 
wel/waarom niet? 

o Wat heb je geleerd? 
o Wat zou je in de toekomst willen behouden? Waarom? 
o Wat zou je anders willen doen en waarom? 

 
Resultaat – Product: 

✓ Een verzorgd verslag waarin bovenstaande vragen helder beantwoord 
worden. 

Evaluatiecriteria: 
✓ Relevantie van de  keuze voor de VOET, het ontwikkelingsdoel of het 

transversaal doel  i.f.v. de specifieke les 
✓ Keuze en uitwerking van de bijhorende werkvorm 
✓ Kwaliteit van de reflectie 

 
 
 
 

 

4.3.3.3 Differentiatie-oefening 

Voor minstens één les naar keuze bereid je een duidelijk uitgewerkte 
differentiatie-oefening voor die je tevens realiseert. Het spreekt voor zich dat 
deze differentiatie vertrekt vanuit een geschikte doelstelling die je duidelijk 
vermeldt in het document waarin je de differentiatieopdracht beschrijft. 
Bovendien vermeld je duidelijk welke soort differentiatie je hebt uitgevoerd.   

 

Resultaat – Product: 

✓ Een verzorgde, functionele en duidelijk uitgewerkte differentiatie-oefening 
(eventueel met modeloplossing) waarbij de te bereiken doelen en de aard van 
de differentiatie worden vermeld. 

✓ De relevantie en meerwaarde van de differentiatie-opdracht worden helder 
omschreven in het schriftelijk verslag en komen ook tot uiting tijdens het 
lesverloop. 

 

Evaluatiecriteria: 
✓ Correcte vermelding van de aard van de differentiatie 
✓ Correcte formulering van de bijhorende concrete doelstelling(en) 
✓ De relevantie en meerwaarde van de differentiatie-oefening  
✓ Efficiëntie  van de uitvoering 
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