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1 Inleiding 

 
Het opleidingsonderdeel Praktijk Profileren geeft 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 deze zelfgekozen praktijkcontext kan je dan als lesgever 
of als begeleider aan de slag gaan. 
Focus ligt op je eigen groei alsook op de in deze context uitgewerkte activiteiten. 
Beide elementen worden opgenomen in een portfolio.  
 
 
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. 

 

 

De rode tekst in de competentiebeschrijvingen geeft het niveau aan van excelleren/uitblinken. 
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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 profileren 

 

3.1 Stagevoorwaarden 

 

• De stage loopt over één semester en bedraagt 10 uur werkplekleren. 

• Je zoekt zelf een stageplek en verzorgt dus zelf de communicatie met de 

contactpersoon van de organisatie. 

• De stage wordt uitgevoerd in één educatieve setting.  

Deze setting kan onderwijsgerelateerd of toegespitst zijn op begeleidende 
activiteiten. 
Enkele voorbeelden: BUSO, OKAN, CVO, Duaal leren, Deeltijds onderwijs, 
methodescholen, ziekenhuisscholen, huiswerkbegeleiding, rondleidingen in de 
ZOO of musea, STEAM-projecten, INIP (internationaal inleefproject) …. 
 

o Je gaat aan de slag als lesgever en/of begeleider en je ontwikkelt  
educatief materiaal. 
 

o Je onderneemt tevens volgende activiteiten: 
 

Indien je stage een lesopdracht betreft: 
▪ 2u observatie 
▪ 4 x 50’ lesgeven  
▪ 4u actieve participatie  

 
Indien je stage begeleidende activiteiten betreft: 

▪ 2u observatie 
▪ 4u actieve begeleiding 
▪ 4u actieve participatie  

 

• De stage kan zowel in groep als individueel uitgevoerd worden. 

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

heersende schoolreglement van de stageplaats of hospiteerschool. 

• De stage in de stageplaats verloopt onder de aanwezige begeleiding van een 

stagementor of een vervanger. Afwijkingen worden besproken met je 

stagecoördinator. 
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3.2 Belangrijke afspraken en te ondernemen acties 

Graag vragen we jouw aandacht voor enkele concrete afspraken in verband met 
deze 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 schrijft je administratief tijdig in voor het olod Praktijk Profileren. 
 

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

 

• Je kan pas aan deze stage beginnen na een formele goedkeuring. 
 

• Je post het keuzeformulier op het leerplatform in de cursus van je 
praktijkbegeleider. 

• Je overhandigt de volgende administratieve documenten aan je 
stageplaats: 

 
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 stageplaats, 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 stageplaats oordeelt dat een 
gezondheidstoezicht vereist is en dit gezondheidstoezicht toevertrouwt 
aan de externe preventiedienst van de AP Hogeschool dient de stage-
instelling de student zo snel mogelijk een risicoanalyse te bezorgen 
die op zijn beurt de risicoanalyse aan de stagecoördinator van AP 
bezorgt. 
 
Je levert de ingevulde en door de stageplaats ondertekende 
stageovereenkomst in 3-voud in bij de stagecoördinator. Na 
ondertekening door het departementshoofd van AP krijg je 2 exemplaren 
terug; één exemplaar is bestemd voor je stagemap, het andere 
exemplaar voor de stageplaats. 
 
 

• Het stagerooster (datum en uren van de geplande stageactiviteiten) 
wordt opgesteld in samenspraak met de stageplaats. Het 
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stagerooster post je op het leerplatform en neem je dus op in je 
portfolio. Zorg ervoor dat de praktijkbegeleider minimaal één week 
voor de start van je stage het stagerooster in zijn/haar bezit heeft. 
(schoolvakanties tellen niet mee!) 

 
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. 
Na uitvoering van een activiteit, vraag je de mentor om achter deze 
activiteit een handtekening te plaatsen. Na afloop van je stage post je 
dit document op digitap in de cursus van je praktijkbegeleider.. 

 

• De praktijkbegeleider moet steeds op de hoogte zijn van alle 
geplande stageactiviteiten en eventuele wijzigingen. 

Bij plotse wijzigingen (ziekte, studiereis, wijziging van 
lessenrooster,..) post  je een aangepaste versie op het leerplatform. 

 

• De observatiestage  is afgerond vooraleer je aan de doestage of 
begeleidende activiteiten begint. 

 

• De praktijkbegeleider kan tijdens de stage contact opnemen met de 
stageplaats, 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 
lesdocumenten digitaal dan wel op papier inlevert. 

 

• 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. 

 

3.3 Begeleiding 

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

 
▪ Vóór de aanvang van de stage wordt een infosessie ingericht. 

 
Tijdens deze infosessie krijg je de administratieve documenten en een 
toelichting over de concrete opdrachten.  

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

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

▪ Tijdens de stageperiode vinden 2 verplichte super- en intervisiemomenten 
op de lescampus plaats. 
 

▪ Elke mentor die (een deel van) je stage begeleidt, stelt per week één   
evaluatieverslag op. Na uitvoering van je actieve doestage 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 portfolio 
samen te stellen volgens de opdrachten die in deze bundel omschreven worden. 
 
Het opzet van dit portfolio 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. 
 
 Je volledige portfolio bevat de volgende documenten: 
 

• een kopie van de administratieve documenten m.n. 
 

✓ het stagecontract 
✓ de risicoanalyse (indien van toepassing) 
✓ het volledig ingevulde keuzeformulier 

 

• de stageagenda met handtekeningen van de betrokken mentoren voor 
elke ondernomen activiteit. 
 

• de uitgewerkte persoonlijke ontwikkelings-en actieplannen 
met bijlagen 

 
o het uitgewerkte verslag over  de 2u observatiestage 

(zie verder opdracht) 
 

  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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o de uitgewerkte lesvoorbereidingen met bijhorende 
documenten indien je stage een lesopdracht betreft of 
een verslag van de voorbereidingen indien je stage 
begeleidende activiteiten betreft. 

 

• de ontwikkelde educatieve leermaterialen (die mogelijk bij de 
lesvoorbereiding horen) 

 

• de verslagen van de mentor(en) . 
 

 

3.5 Didactisch materiaal en media 

• administratieve documenten (stagecontract,  stageagenda, brieven bestemd 
voor de stage-instelling…) 

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

• formats voor de opdrachten (indien van toepassing) 
evaluatiedocument(en) voor de mentor 
 

3.6 Evaluatie 

Voor de stage geldt het principe van  permanente evaluatie. 
Je dient in één semester alle opdrachten uit te voeren en tijdig in te leveren. 

 
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),  
▪ de vorderingen en het bereikte pedagogisch-didactische niveau van de 

stagelessen van de stagiair,  
 

Het eindresultaat wordt als volgt samengesteld en herleid naar 20 punten: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opdracht Puntenverdeling stage  

Verslag observatiestage + reflectie 10 

Lesvoorbereidingen (4x 50’) of verslag voorbereiding  

begeleidende activiteiten (4x 50’) + educatieve 

materialen + Persoonlijk ontwikkelings-en actieplan met 

reflectie 

60 

Algemeen beeld van de mentor en professioneel 

handelen 

30 

     TOTAAL 100 



@AP Hogeschool p 11 / 16 

4 Opdrachten 

4.1 Opstellen van het Persoonlijk ontwikkelings-en actieplan (1) 

(synthesedocument) 

4.1.1 OLR-leerdoelen 

✓ Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen 
De student kiest vanuit eigen interesse en/of leerbehoefte een specifieke 
(onderwijs)praktijk en motiveert zijn keuze. 
De student gaat gericht op zoek naar betrouwbare bronnen om zijn activiteiten 
te verrijken. 

✓ Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren 
De student geeft op een heldere manier weer hoe de opgedane ervaring heeft 
bijgedragen aan zijn professionele identiteit 
 
 

4.1.2 Opdracht 

 
✓ Je stelt een persoonlijk ontwikkelings-en actieplan op. Je vult het document 

‘Opdracht: lesopdracht of begeleidende activiteiten’ m.u.v. de fasen ‘realisatie 
en reflectie’ volledig in.  

✓ Je post dit ingevulde document in de cursus van je praktijkbegeleider  op het 
leerplatform. 
 

✓ Je vervolledigt het document door zowel de items “realisatie” als “reflectie”  in 
te vullen: 

• Bij “realisatie” noteer je in chronologische volgorde de activiteiten die je 
ondernomen hebt.  
De bijhorende documenten m.n. een verslag van 2 uur observatiestage, 
de lesvoorbereidingen voor 4x50’ lesgeven (bij een lesopdracht) of het 
verslag over 4u actieve begeleiding (bij een begeleidende opdracht), 
voeg je toe en post je op het leerplatform in de cursus van je 
praktijkbegeleider. Je voegt tevens de ontwikkelde leermaterialen toe. 
 

• Bij “reflectie” noteer je omstandig en zelfkritisch je leerervaringen 
tijdens deze stage en mogelijke toekomstige werkpunten 

 
✓ Je post het volledige pakket in de cursus van je praktijkbegeleider op 

het leerplatform en zorgt ook voor een papieren versie indien dat zo 
afgesproken werd met de praktijkbegeleider en mentor. 

 
Resultaat – Product: 

✓ Een degelijk uitgewerkt, taalkundig correct verslag met in  bijlage de 
gevraagde documenten 

✓ Leermaterialen die ontwikkeld en/of ingezet werden 
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Evaluatiecriteria: 
 

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

competentiedomeinen, mogelijke deelcompetenties en grondhoudingen 
✓ Keuze van de leervraag 
✓ Omschrijving van de relevante situationele factoren 
✓ Uitwerking van de leervraag met aandacht voor relevante, helder 

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

✓ Een helder en concreet overzicht van de voorbereidende activiteiten en 
aanpak(realisatie) 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 

 
 
 
 

4.2 Opdrachtomschrijvingen bijlagen 

4.2.1 Observatiestage 

 

4.2.1.1 OLR-leerdoelen 

✓ Leerbevordering: de beginsituatie bepalen. 
De student omschrijft de algemene en specifieke beginsituatie van de 
klasgroep, individuele leerlingen of deelnemers 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. 
 

4.2.1.2 Opdracht 

✓ Je observeert gedurende minstens 2 uur de mentor in de educatieve setting 
waarin je nadien zal lesgeven of actieve begeleiding zal uitvoeren. 
 

✓ Je stelt nadien een verslag volgens format op.  
 
Opgelet! Er zijn 2 verschillende formats nl een format voor de observatie 
van een les en een format voor de observatie voor begeleidende activiteiten. 
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Dit verslag omvat een grondige analyse en bijhorende reflectie. 

o In het eerste deel beschrijf je zo objectief mogelijk het verloop van de 
les of begeleidende activiteiten  

o Je besteedt extra aandacht aan  dié elementen die van belang zullen zijn 
bij het voorbereiden en uitvoeren van jouw activiteiten 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 activiteiten. Hiertoe gebruik je de voorziene format met 
richtvragen.  

 

• Dit observatieverslag post je op het leerplatform.  
 

• Na elke geobserveerde les of begeleidende activiteit bied je je stageagenda 
aan de mentor aan om de desbetreffende uren te laten handtekenen. 
 

 
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. 

 
Evaluatiecriteria: 

✓ objectieve weergave van het verloop van de geobserveerde les- of 
begeleidende activiteit 

✓ grondige en correcte uitwerking (formulering doelstellingen, terminologie 
werkvormen, lesfasen…) van de didactische analyse 

✓ grondige en persoonlijke uitdieping van de reflecties en leerervaringen 
✓ schriftelijke taalvaardigheid 

 
 

4.2.2 Doestage (lesopdracht of begeleidende activiteiten) + ontwikkelen van  

educatieve leermaterialen 

4.2.2.1 OLR-leerdoelen 

✓ Leerbevordering: talentgericht differentiëren 

De student voert activiteiten doelgericht uit en creëert een werkbare en 
activerende leeromgeving. 
De student werkt een educatief pakket uit voor een specifieke doelgroep 

✓ Leerbevordering: gevarieerd evalueren 
De student evalueert het proces en het product. 

✓ Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen 
De student gaat gericht op zoek naar betrouwbare bronnen om zijn activiteiten 
te verrijken. 



@AP Hogeschool p 14 / 16 

 

4.2.2.2 Opdracht 

 

• Indien je gekozen hebt voor een lesopdracht 
 

o Je geeft 4x 50’ les in de gekozen onderwijssetting. 
o Je bereidt je lessen grondig voor en je stelt voor elke les of lesblok een 

lesvoorbereidingsdocument op (format). 
o Je werkt de educatieve materialen voor de gekozen doelgroep uit en 

mogelijk  kan je deze leermaterialen in je doestage integreren. 
o Vóór de realisatie van je les(sen) post je zowel de educatieve 

materialen als de lesvoorbereidingen samen met de bijhorende 
documenten in de cursus van je praktijkbegeleider op het leerplatform. 

o Je voert een feedbackgesprek met je mentor over de gegeven 
les(sen) met de bedoeling je pedagogisch-didactisch handelen in de 
toekomst 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…),  

✓ de educatieve leermaterialen met een correctiesleutel (indien van toepassing) 
 
Evaluatiecriteria:     
zie evaluatiedocument 

 
 

• Indien je gekozen hebt voor het uitvoeren van begeleidende activiteiten 
 

o Je begeleidt gedurende 4 uur een activiteit  in de gekozen 
onderwijssetting. 

o Je bereidt deze activiteiten grondig voor en je stelt voor elke activiteit of 
activiteitenblok  een voorbereidend document op (format). 

o Je werkt de educatieve materialen voor de gekozen doelgroep uit en 
mogelijk  kan je deze leermaterialen in je begeleidende activiteiten 
integreren. 

o Vóór de realisatie van je begeleidende activiteiten post je zowel de 
educatieve materialen als de voorbereiding(en) samen met de 
bijhorende documenten in de cursus van je praktijkbegeleider op het 
leerplatform. 

o Je voert een feedbackgesprek met je mentor over de gegeven 
begeleidende activiteiten met de bedoeling je pedagogisch-didactisch 
handelen in de toekomst bij te sturen. 
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Resultaat – Product: 

✓ voor elke gegeven activiteit een volledig pakket met bijhorende documenten 
(o.a didactisch materiaal, handouts van de powerpointpresentatie, eventueel 
ingezette differentiatie-oefening…),  

✓ de educatieve materialen met een correctiesleutel (indien van toepassing) 
 
Evaluatiecriteria:     
zie evaluatiedocument 

 
 

4.2.3 Opdracht actieve participatie Persoonlijk ontwikkelings-en actieplan (2) 

 

4.2.3.1 OLR 

✓ Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen 
De student gaat gericht op zoek naar betrouwbare bronnen om zijn activiteiten 
te verrijken. 
De student participeert vanuit eigen interesse en/of leerbehoeft aan een 
specifieke (onderwijs)praktijk 

✓ Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren 
De student geeft op een heldere manier weer hoe de opgedane ervaring heeft 
bijgedragen aan zijn professionele identiteit 
 
 

4.2.3.2 Opdracht 

 
Je participeert gedurende 4u actief aan de educatieve setting/organisatie waarvoor je 
gekozen hebt. De activiteiten voor deze actieve participatie vul je zelf naar keuze in. 
Bij twijfel toets je dit af bij je stagebegeleider. 

 
Vóór de start van de actieve participatie: 

✓ Je stelt een persoonlijk ontwikkelings-en actieplan volgens format op. Je vult 
het document m.u.v. de fasen ‘realisatie en reflectie’ volledig in. 

✓ Je post dit ingevulde document in de cursus van je praktijkbegeleider  op het 
leerplatform. 
 

Na afloop van de actieve participatie: 
 

✓ Je vervolledigt het document door zowel de items “realisatie” als 
“reflectie”  in te vullen: 

• Bij “realisatie” noteer je in chronologische volgorde de activiteiten die je 
ondernomen hebt en je omschrijft elke activiteit in een 5-tal zinnen. 
 

• Bij “reflectie” noteer je omstandig en zelfkritisch je leerervaringen, je 
tevredenheid over product en proces  en je omschrijft hoe deze 
ervaring bijgedragen heeft tot je professionele identiteit. 
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✓ Je post de opdracht in de cursus van je praktijkbegeleider op het 
leerplatform en zorgt ook voor een papieren versie indien dat zo 
afgesproken werd met de praktijkbegeleider en mentor. 

 
 
 
Resultaat – Product: 

✓ Een degelijk uitgewerkt, taalkundig correct verslag  
 

 
Evaluatiecriteria: 
 

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

competentiedomeinen, mogelijke deelcompetenties en grondhoudingen 
✓ Keuze van de leervraag 
✓ Uitwerking van de leervraag met aandacht voor relevante, helder 

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

✓ Een helder en concreet overzicht van de voorbereidende activiteiten en 
aanpak(realisatie) van de student met vermelding van een realistische timing. 

✓ Kwaliteit van de reflecties 
o zelfkritisch met aandacht voor proces en product 
o uitwerking van verworven leerinzichten 
o uitwerking van toekomstige leerpunten en alternatieven (indien van 

toepassing) 
 
 


