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1.1 Inleiding 
 
Je hebt bij de aanvang van dit academiejaar gekozen voor het onderdeel onderwijsstage binnen de 
Specifieke Lerarenopleiding Kunsten van de School of Arts KASK-Koninklijk Conservatorium van de 
Hogeschool Gent. Uit ervaring weten wij dat er omtrent het hoe, waarom, hoeveel, wanneer en waar 
heel wat vragen en vooral heel wat twijfels en misverstanden kunnen ontstaan. In deze handleiding 
staan alle richtlijnen omtrent het opleidingsonderdeel onderwijsstage en het online portfolio.  
 
Je zal in jouw stagetraject gebruik maken van, gevolgd en begeleid worden met een online portfolio. 
Hiermee kunnen jouw competenties en de ontwikkeling ervan zichtbaar gemaakt worden. Jouw portfolio 
maakt deel uit van jouw stage en is een aspect ter beoordeling ervan.  
 
Dankzij de gastvrijheid van vele Academies voor Muziek en Woord in Vlaanderen, heeft de Hogeschool 
Gent de mogelijkheid jullie deze bijzondere praktijksituatie aan te bieden. Op die manier kan je binnen 
een professionele organisatie jouw onderwijskundige competenties optimaal ontwikkelen. Daarbij kan je 
aantonen dat je de kennis, inzichten en vaardigheden die je in de theoretische opleidingsonderdelen 
hebt verworven op zo’n manier kan toepassen dat je tenslotte als een zelfstandig leraar Muziek kan 
functioneren. 
 
Voor zowel de academies en/of andere instellingen waar je stage gaat lopen als voor de mentoren en 
hun leerlingen vergt het een inspanning om jullie als stagiair te ontvangen. Alle afspraken met directie of 
mentoren, dienen zeer strikt nageleefd te worden. Mochten er, na het lezen van deze bundel nog 
vragen zijn, neem dan contact op met de stagecoördinator. 
 
Wij wensen je een hele goede stage.  
Het opleidingsteam 
 

1.2 Belangrijke afspraken en data SLO 
 
Je mag, in overleg met de vakdidacticus, suggesties formuleren bij wie, waar en wanneer je stage wil 
lopen.  
De vakdidacticus tekent voor akkoord.  
Jouw planning wordt pas definitief na een schriftelijk akkoord (per mail) van de stagecoördinator.  
Indien de vakdidacticus of een pedagoog dit nodig acht, kunnen bijkomende stagelessen opgelegd 
worden (ook in de loop van de stage, indien zou blijken dat het aantal opgegeven lessen niet volstaat). 
 
In verband met de keuze van de stageplaats: 
- Partners van de student, bloed- of aanverwantschap tot de vierde graad met de student, 

kunnen geen mentoren zijn van de student. 
- De stagelessen vinden plaats in erkende instellingen van het Ministerie van Onderwijs.  

 
Jouw planning geef je door aan de stagecoördinator (Mirella Ruigrok), uiterlijk op de daarvoor voorziene 
datum. De stagecoördinator contacteert jouw stageschool/projectplaats en vakmentoren per brief 
waarna deze het stagevoorstel bevestigen. 
 
De stagecoördinator maakt de stageovereenkomst op en neemt alles met je door zodat je de 
overeenkomst kan ondertekenen. LET OP: Zolang dat niet gebeurd is, kan je niet aan jouw stage 
beginnen. 
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Eventuele wijzigingen door ziekte of andere gevallen van overmacht moeten, naast melding aan de 
directie van de school en jouw mentoren, steeds telefonisch gemeld worden aan de stagecoördinator, 
Mirella Ruigrok (0495/46.62.13) en onmiddellijk schriftelijk bevestigd worden per email 
(mirella.ruigrok@hogent.be). Verwittig ook onmiddelliljk de vakdidacticus en de pedagogen die je 
begeleiden. 
 
Het minimum aantal uren stage dat elke student moet lopen, wordt hieronder beknopt weergegeven. 
Verderop in deze handleiding volgt meer uitleg over deze verschillende onderdelen: 
 

Stage DKO: 
-‐ 34u (17u hoofddiscipline + 

        17u nevendiscipline) 
 

Stage SO, KSO, HO of omringende vakken 
-‐ 6u 

 
Observaties: totaal 36u 

-‐ Observatie eigen mentor: minimum 4u 
-‐ Observatie andere mentor: minimum 4u 
-‐ Observatie groepslessen: minimum 4u 
-‐ PEER-observaties: minimum 4u 
-‐  

Mesotaken: 
-‐ Minimum 2 

 
 

!!! Het is niet toegestaan meer dan 4 uur stageles per dag te plannen !!! 
 
Alle gemaakte afspraken met directeurs of mentoren moeten zeer strikt nageleefd worden. Aangezien 
het stageschema niet alleen door de didacticus en de stagecoördinator maar ook door de vakmentor 
(dus volgens zijn/haar mogelijkheden en die van de hospiteerklas) opgesteld wordt, zullen daar geen 
wijzigingen door jou in mogen gebeuren.  
 
Bovendien is het belangrijk dat je de vooropgestelde data voor planningen, invullen van templates, 
supervisiemomenten, maken van afspraken enz. respecteert. Indien dit niet zo is, zal de 
opleidingscommissie genoodzaakt zijn om dit in rekening te brengen bij de beoordeling van dit 
stageonderdeel. ‘De leraar als organisator’ is immers één van de basiscompetenties die je aan het 
einde van deze opleiding bereikt moet hebben. 
 
We zijn er ons van bewust dat er ondanks een goede planning ook zaken kunnen mislopen. Indien dit 
het geval is neem dan zo snel mogelijk contact op met: 
- de stagecoördinator: Mirella Ruigrok 
- jouw vakdidacticus 
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1.3 Tijdlijn  
 
Belangrijke data 
Voor de aanvang van de onderwijsstage wordt het stagecontract door alle partijen ondertekend en aan 
de stagecoördinator bezorgd. 
 
• Indienen stageschema bij stagecoördinator:  

Ten laatste 30/11/2017 
• Intakegesprekken:  

Week van 15/01/2018 
• Stageblokken:  

Blok 1: 22/01/2018 tot en met 03/03/2018 
Blok 2: 12/03/2018 tot en met 12/05/2018 

• Supervisie:  
Week van 05/03/2018 

• Afsluiten van het portfolio:  
21/05/2018 om 23.59u 

• Afsluitende bespreking van de stage en het portfolio met de student:  
Data worden tijdig meegedeeld 

 
Acties door de student  
Op de datum van de deadline moeten ingevulde templates gepost zijn.  
Wat? Template Deadline 
   
Persoonlijke pagina  0 30/11/2017 
   
Alg. gegevens stage  1 30/11/2017 
   
1) Intakegesprek   

Zelfevaluatie 2 08/01/2018 
Verslag intakegesprek 3 2 dagen na het gesprek 

   
2) Observaties   

Observatie eigen mentor   
Observatieverslag 4 De dag van de betrokken stage  
Andere observaties   
Observatieverslag 5 Uiterlijk één week na observatie 

   
3) Stage 12 overzichtspagina 

Lesvoorbereidingsformulier 6 2 dagen voor de les 
Reflectie op je eigen lesgebeuren 7 2 dagen na de les 
Mesotaken 8 2 dagen voor de supervisie 

   
4) Supervisie   

Voorbereiding: aanpassen Zelfevaluatie 2 2 dagen voor het gesprek 
Verslag Supervisie 9 Eén week na het gesprek 

   
5) Globale reflecties 10 Ten laatste 21/05/2018 
Studenten die bij aanvang academiejaar enkel het deel Praktijk opnemen, kunnen in november starten 
met Stage. Afspraken daarvoor dienen met de stagecoördinator te worden gemaakt. 
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1.4 Het Portfolio 
 
Het begrip portfolio is afkomstig uit de wereld van de kunst en de architectuur. Kunstenaars verzamelen 
hun werken, of foto ’s daarvan, in een portfolio zodat ze hiermee hun werk kunnen presenteren aan 
potentiële klanten. 
 
In het hoger onderwijs fungeert het portfolio als een dossier waarmee de student zijn/haar 
competenties en competentieontwikkeling zichtbaar maakt. Jij als student, documenteert jouw 
leerproces, door aan te geven wat jouw sterke en zwakke punten zijn, daaruit voortvloeiend wat je 
graag wil bijleren, hoe je dat zal aanpakken en wat je dan uiteindelijk geleerd hebt. Aan de hand van het 
portfolio, kan de docent het leerproces van de studenten volgen en bijsturen. 
 
Jij als student bent zelf verantwoordelijk om aan te tonen hoe je gevorderd bent met betrekking tot de 
vooropgestelde basiscompetenties. Jij bepaalt dus in zekere mate zelf de samenstelling van het 
portfolio en kan jouw portfolio vorm geven door er allerlei producten (opnamen, video’s, foto’s) en 
documenten in op te nemen. Op die manier wordt het leerportfolio echt iets van jezelf, iets dat je 
doorheen het proces van levenslang leren kan aanvullen en gebruiken (bijv. bij sollicitaties). 
 
Bij de opmaak van jouw portfolio is reflectie een grondhouding. We gaan ervan uit dat je als leraar 
jezelf en jouw onderwijspraktijk voortdurend in vraag stelt, bijstuurt en vernieuwende elementen 
aanwendt. Als leraar leer je dan ook erg veel door te reflecteren over jouw dagdagelijkse ervaringen 
(interactie met en feedback van leerlingen, ouders, collega 's,...). 
 
Dit portfolio wordt bovendien gebruikt om jouw stage te beoordelen. 
 

1.5 Aanmaak van jouw eigen portfolio 
 
• Ga naar  https://chamilo.hogent.be , log in, en klik op de cursus ‘Onderwijsstage’. 
 
In deze cursus vind je alle informatie omtrent de stages en ook een link naar de website van het 
portfolio. Klik op deze link: http://portfolio-lerarenopleiding-cons.pbworks.com 
 
• Er verschijnt een scherm waarbij je rechts de mogelijkheid ‘Request access’ ziet verschijnen. Klik 

op deze knop. Je kan enkel toegang verkrijgen met jouw hogent emailadres! 
 

• De administrator zal je aanvraag ontvangen en goedkeuren (op voorwaarde dat het via jouw 
hogent-adres is aangevraagd). Hierna heb je toegang tot de website van het stageportfolio. 

 
• Op de homepage van het portfolio, zie je allerlei mogelijkheden. Het allereerste wat je moet doen is 

jouw eigen voorpagina van je portfolio aanmaken. Dit is de template Persoonlijk pagina T0 
- Hiervoor klik je rechtsboven op ‘Create a page’.  
- Als naam van jouw pagina vul je in: jouw achternaam_voornaam  
- Bij ‘Put this page in a folder’ selecteer je jouw naam (Je doet dit ALTIJD bij het aanmaken van 

een nieuwe pagina, op die manier zitten al jouw aangemaakte pagina’s in één map) 
- Vink daarna ‘Use a template’ aan en selecteer vervolgens de template die je wilt aanmaken, in 

dit voorbeeld dus T0. (LET OP: niet BT0 of LIO_T0) 
- Klik op ‘create page’. Nu heb je de frontpage van jouw eigen portfolio aangemaakt. 
- Klik op ‘Save’. 
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• Ga naar de homepage van de wiki (linksboven in het scherm). Daar klik je door tot je bij jouw 
afstudeerrichting bent beland (bijv. SLO – uitvoerende muziek – klassieke muziek).  

• Klik naast ‘View’ op ‘Edit’. Zet de cursor naast de bovenste student. Klik op het tabblad ‘Table’. 
Klik eerst op ‘Row’ en dan op ‘Insert row before’. Er verschijnt een nieuwe rij. Hierop typ je: jouw 
achternaam_voornaam. 
Selecteer dit en voeg een link toe naar jouw persoonlijke pagina die je in stap 5 hebt aangemaakt. 
Dit doe je als volgt: 

- Selecteer jouw naam. 
- Klik ‘Add link’ 
- Insert link:  

o Jouw naam verschijnt, klik erop 
o Open Page: klik op jouw naam 
o Save 

Nu ben je klaar om aan het eigenlijke portfolio te beginnen! 
 
• Jouw portfolio bestaat uit verschillende onderdelen (uitgebreide uitleg over al deze onderdelen vind 

je verder in dit document). Bepaalde onderdelen kan je zelf nog aanvullen (bijv. aantal 
lesvoorbereidingen, reflecties,...). 

  
• Werkwijze voor het aanmaken van de andere templates: 

Wanneer je bijvoorbeeld de template Algemene gegevens stage (dit is template T1) wilt aanmaken 
ga je als volgt te werk:  

• Create a page  
• Naam: bijv Neels_Femke_T1 (nummer van de template)  
• Selecteer via ‘Put this page in a folder’ de folder met jouw naam 
• Vink ‘Use a template’ aan en selecteer de template T1 
• Klik op ‘Create page’ 
• Vul de template in  
• Save  

 
• Hoe link je deze pagina aan jouw persoonlijke portfolio? 

 
• Ga naar jouw persoonlijke pagina (bijv. Neels Femke)  
- Klik naast ‘View’ op ‘Edit’ 
- Selecteer  ‘Algemene gegevens stage’  
- Klik rechts bij 'insert links' op Neels_Femke_T1 en vervolgens bij ‘Open Page’ op 

‘Neels_Femke_T1’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Handleiding Stage Specifieke Lerarenopleiding Kunsten 2017-2018 
School of Arts KASK – Koninklijk Conservatorium Hogeschool Gent 
 

9 

1.6 Onderdelen van het portfolio 

1.6.1  Persoonlijke pagina 
 

Template T0: Persoonlijke pagina 
Naam van deze template: Achternaam_voornaam_T0 

 
In deze template vul je een aantal algemene persoonlijke gegevens in, zodat we je gemakkelijk kunnen 
bereiken indien nodig. Daarnaast zijn er ook enkele meer persoonlijke vragen die je moet invullen.  
Je maakt er ook alle linken naar de andere templates die met jouw stage te maken hebben.  
 

1.6.2  Algemene gegevens stage 
 

Template T1: Algemene gegevens stage 
Naam van deze template: Achternaam_voornaam_T1 

 
In jouw planning geef je, na goedkeuring van de vakdidacticus volgende gegevens door aan de 
stagecoördinator op de daarvoor voorziene datum: 
- Gedetailleerd uurrooster van de lessen die je wil geven 
- Naam, adres en emailadres van de stagescholen 
- Naam, email-adres en telefoon van de (vak)mentor 

Maak het schema volgens het model dat je op T1 vindt en bezorg het via mail aan de stagecoördinator. 
Deze zal het stageschema op jouw portfolio plaatsen in PDF-formaat. 
 

1.6.3  Intake Stage 
 
Een belangrijke voorbereiding op jouw stage is het in kaart brengen van jouw eigen visie op onderwijs 
en reeds verworven competenties. Dit doe je  door de zelfevaluatie (T2) in te vullen. Op basis van deze 
analyse bespreken we in het intakegesprek welke richting je zal uitgaan met jouw stage en aan welke 
competenties je verder moet werken om een goede leraar te worden. 
 
Template T2: Zelfevaluatie 
Naam van deze template: Achternaam_voornaam_T2 

 
Vlak voor je met jouw eigenlijke stage begint, vul je de zelfevaluatie in. Hier komen alle te 
verwezenlijken competenties uitgebreid in aan bod.  
 
Er wordt gewerkt met een dynamisch portfolio. Dit wil zeggen dat je tussendoor, wanneer je merkt dat 
je vooruitgang (of evt. achteruitgang) boekt in een bepaalde competentie, je dit bij de desbetreffende 
competentie in de template 2 ‘Zelfevaluatie’ opnieuw invult en/of aanpast.  
 
Je vermeldt de datum in de kolom, je plaatst naast jouw oude code jouw nieuwe code (bijv. van C naar 
B) en wat de reden is voor deze wijziging. Het is hierbij belangrijk dat je deze reden goed omschrijft,  
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motiveert en aanvult met (linken naar bewijs)materiaal (videobeelden, lesvoorbereidingen, partituren, 
evaluaties, interviews...). Jouw evolutie, weergegeven in dit gewijzigd template, wordt eveneens tijdens 
het supervisiegesprek (zie supervisie, verder in dit document) besproken. De wijzigingen worden 
aangegeven door de wijziging in code, de vermelding van de datum en de motivering. 
 
Template T3: Intakegesprek (verslag)  
Naam van deze template: Achternaam_voornaam_T3 

 
In het portfolio neem je de bespreking van het verloop van het intakegesprek op. Wat heb je uit dit 
gesprek geleerd? Aan welke competenties wil je zeker nog werken? 
Dit verslag post je uiterlijk een week na het intakegesprek op jouw portfolio. 
 

1.6.4  Observaties 
 
Je dient 36u te observeren. Dit gebeurt in 4 verschillende situaties: 
- Observatie eigen mentor 
- Observatie andere mentor 
- Observatie groepslessen   
- Observatie PEER-partner 

Bij elke situatie moet je minstens 4 uur observeren. De overige uren mag je vrij kiezen tussen deze 
situaties. 
 
De doelen voor het observeren van lessen zijn: 
- De doelstellingen van de geobserveerde les afleiden 
- De beginsituatie van de leerlingen inschatten 
- Oog hebben voor de relatie tussen de leerlingen onderling 
- De gehanteerde werkvormen herkennen 
- Oog hebben voor de tijdsindeling van de les 
- De interactie tussen leerkracht en leerling analyseren 
- Een aantal functiegehelen van de leerkracht herkennen 
- Evaluatiemethoden identificeren 
- De relevante studentenkenmerken achterhalen (individuele, groepsdynamische…) 
- Motiveren wat de geslaagde en minder geslaagde momenten van een les zijn 

 
LET OP!! 
Voor je jouw observaties op het portfolio aanmaakt, maak je eerst template T12 aan. Wanneer je deze 
pagina aangemaakt heb, link je hem aan jouw persoonlijke pagina aan ‘Stage’. Template 12 is een soort 
overzichtspagina waar je alle observaties, lesvoorbereidingen, reflecties en verslagen van supervisie 
aan koppelt. 

 

1.6.4.1 Observaties eigen mentor 

Template T4: Observaties eigen mentor 
Naam van deze template: Achternaam_voornaam_T4_X(dit is het nummer van de observatie) 
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Het aantal lessen dat je bij jouw eigen mentor observeert is minimum 4u. Wij raden echter aan om voor 
elke stageles een voorafgaande observatie te doen (één week ervoor), zodat je weet wat de 
beginsituatie is van de leerlingen waaraan je zal lesgeven (cognitief, psychomotorisch en affectief-
esthetisch).  Deze template bevat een aantal rubrieken die je moet invullen: 
 
- De administratieve rubriek  
- De aandachtspunten 

 
Aangezien de informatie die je verzameld hebt tijdens deze observaties nuttig is voor jouw eigen les, 
dienen de verslagen van deze observaties ter inzage te zijn op jouw portfolio op het moment dat 
je zelf je les geeft (dus één week na de observatie). Op basis hiervan kunnen we nagaan of je de 
beginsituatie goed hebt ingeschat. 
 

1.6.4.2 Andere observatie   
 

Template T5: Andere observatie 
Naam van deze template: Achternaam_voornaam_T5  
Deze template staat op zichzelf en moet niet in T12 gelinkt worden. Al deze observaties komen op 1 pagina. 

 
Naast de observaties bij jouw eigen mentor, doe je ook andere observaties. Je gaat minimum 4 uur 
observeren bij een andere mentor, 4 uur bij groepslessen en 4 uur bij jouw PEER-partner (jouw PEER-
partner is bij voorkeur iemand uit een andere discipline).  
 
Voor de observaties bij een andere mentor en bij groepslessen maak je een analyse op basis van een 
positieve of negatieve ervaring tijdens een observatie. Mogelijke aandachtspunten zijn: leerinhouden, 
doelstellingen, leerstof, didactische werkvormen en onderwijsstrategie (banend versus sturend 
onderwijs, demonstratie versus verbale instructie), metafoorgebruik, uitvoering van de werkvormen, 
leerervaringen, leerlingenactiviteiten en aanpakstrategie van de leerling, groeperingsvormen, 
speelplezier en expressiegerichtheid, interactie en communicatie, echtheid en wederkerigheid, 
verbaal/non-verbaal, meespelen, ondersteunend spelen, gebaar en mimiek, inbreng van de leerling, 
evaluatie en feedback... 
 
Voor de observaties met en PEER-partner spreek je af wanneer je bij elkaar komt observeren. 
Tijdens de peerobservaties besteed je extra aandacht aan die competenties bij jouw PEER-partner 
waaraan jij wilt werken.  
Na afloop van elke peerobservatie maak je een verslag. Hierin behandel je ten minste onderstaande 
aspecten/vragen: 
- Hoe ging mijn PEER-partner om met de competentie waarop ik extra heb gelet?  
- Wat zou ik op dezelfde manier doen?  
- Wat zou ik anders aanpakken?  
- Wat heb ik geleerd voor mezelf? 

 
Dit verslag wordt uiterlijk een week na de observatie gepost op het portfolio. 
Tot slot overloop je jouw bevindingen die je neergeschreven hebt in jouw verslag met je PEER-partner. 
Het doel van deze samenwerking is immers te leren van elkaar.  
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1.6.5  Stage in het DKO, KSO, HO en SO of omringende vakken 
 
Het stagetraject is een boeiende leerweg waarin je de kans krijgt om drempelvrees te overwinnen, te 
groeien in zelfvertrouwen, te leren uit feedback, te genieten van leervorderingen van jouw leerlingen, te 
reflecteren over de vele facetten van het lesgeven… 
 
De doelen van deze stage situeren zich dan ook op diverse domeinen: 

• Leerling-gerichte attitudes vertonen 
• Het psychisch en fysiek welzijn van de leerlingen bevorderen 
• Kennis en inzichten bezitten m.b.t. onderwijsvormingsprocessen in het artistiek onderwijs 
• Ontwikkelen van een persoonlijke onderwijsstijl 
• Elke stageles degelijk voorbereiden naar inhoud en vorm 
• Vakexpertise opbouwen 
• Een adequate leeromgeving creëren  
• Een efficiënt lesverloop creëren, passend in een tijdsplanning 
• Evaluatie en feedbackmomenten in de lessen inbouwen 
• Theoretische inzichten, verworven in andere vakken van de opleiding, toetsen aan de praktijk 
• De beginsituatie van de leerlingen schetsen 
• Reflecteren op eigen onderwijsmogelijkheden en –stijl 

o Eigen sociale vaardigheden 
o Omgang met leerlingen 
o Evolutie van eigen onderwijsgedrag 
o Sterktes en zwaktes van het eigen onderwijsgedrag analyseren 

 
De stage wordt als volgt onderverdeeld: 

Stage DKO: 
-‐ 34u* (17u hoofddiscipline + 

          17u nevendiscipline) 
 

Stage SO, KSO, HO of omringende vakken 
-‐ 6u 

 
Observaties**: totaal 36u 

-‐ Observatie eigen mentor: minimum 4u 
-‐ Observatie andere mentor: minimum 4u 
-‐ Observatie groepslessen: minimum 4u 
-‐ PEER-observaties: minimum 4u 
-‐  

Mesotaken: 
-‐ Minimum 2 

 
 
*17u in de hoofddiscipline ( in DKO en KSO) en 17u in nevendiscipline; bv Instrument en samenspel of Jazzcombo en 
Jazzinstrument.  
** Observaties: evenwichtig verdelen over hoofd en nevendiscipline.  
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1.6.5.1 Lesvoorbereiding 
 

Template T6: Lesvoorbereiding 
Naam van deze template: Achternaam_voornaam_T6_X(datum van de les) 

 
Iedere stageles wordt schriftelijk voorbereid aan de hand van het lesvoorbereidingsformulier. Dit 
formulier kan je vinden bij template 6. Zorg vóór elke les dat jouw voorbereiding bruikbaar is voor jezelf 
en eveneens helder en vlot leesbaar is door een ander. Naast een exemplaar voor jezelf ligt er ook 
steeds één ter inzage voor de (mentor, vakdidacticus en/of pedagogen). Elke lesvoorbereiding moet ten 
minste twee dagen vóór je de les geeft in jouw portfolio zitten!! Op die manier kunnen wij te allen tijde 
jouw lesvoorbereidingen zien en bijsturen (voor je de les geeft).  
 
Het is wenselijk dat je op een autonome manier jouw lessen kunt voorbereiden en geven, uiteraard is 
begeleiding en feedback door de mentor, vakdidacticus en/of pedagogen hierbij evenzeer onontbeerlijk. 
 
Voor stages kamermuziek/samenspel gelden de volgende afspraken: 
- De partituren worden 14 dagen voor de stageles bij de mentor afgehaald. 
- De les wordt een week op voorhand geobserveerd met partituurkennis. 
- De lesvoorbereiding wordt met de mentor doorgenomen. 

 

1.6.5.2 Reflectie 
 

Template T7: Reflectie op je eigen lesgebeuren 
Naam van deze template: Achternaam_voornaam_T7_X (datum van de les) 

 
Zelfreflectie is een essentieel onderdeel van het leraar-zijn. De stageperiode is uitermate geschikt om 
deze vaardigheid te trainen. Meer informatie hierover vind je in bijlage. 
 
Na elke lesdag schrijf je een kritisch reflectieverslag dat uiterlijk twee dagen na de les in jouw online 
portfolio terechtkomt. Op die manier kunnen de mentoren en de pedagogen jouw evolutie te allen tijde 
volgen. Deze template werkt volgens het model van Korthagen. Tracht voor beide rubrieken een goede 
en samenhangende tekst te schrijven.  
 

1.6.5.3 Lesevaluatie 
 
Je mentor kan jouw lessen online op het portfolio beoordelen. Jouw mentor vindt dit evaluatieformulier 
rechts in de sidebar van het portfolio (LET OP: jouw mentor moet zich wel eerst inschrijven op het 
portfolio alvorens hij/zij de lesevaluatie kan invullen). 
 
Een papieren versie van de lesevaluatie, die je mentor tijdens de les invult, is ook te vinden op het 
portfolio en en kan nadien online ingebracht worden (door jouw mentor). Maak voor elke les tijd om met 
jouw mentor jouw lesvoorbereiding te bespreken. Na elke les hebben jullie een gesprek over jouw 
lespraktijk. Deze besprekingen zijn uiterst waardevol. Neem de opmerkingen steeds mee bij de 
voorbereiding van de volgende lessen. 
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1.6.6  Mesotaken 
 

Templates T8: Mesotaken 
Naam van deze template: Achternaam_voornaam_T8 

 
De doelen van de mesotaken zijn: 

• Participeren aan samenwerkingsstructuren binnen een school 
• Het leraar-zijn in al zijn facetten ervaren 
• Omgaan met ouders/verzorgers van leerlingen 
• Kennismaken met de schoolcultuur 

 
De opdracht van een leraar is veel ruimer dan enkel lesgeven en lessen voorbereiden. Om kennis te 
maken met enkele overige taken van een leraar, neem je deel aan minstens 2 mesotaken binnen jouw 
stageschool. 
Je kiest zelf waar je welke taken doet.  
 
Voorbeelden van mesotaken zijn: 
Leraar als partner van ouders/verzorgers 
- Oudercontact  
- Klassenraad  
- Ouderraad  

 
De leraar als lid van een schoolteam 
- Een vergadering bijwonen van de vakgroep 
- Vormingsdagen, workshops 
- Voorbereiden van de opendeurdag 
- Voorbereiden van audities 
- Vakgroepvergadering 
- Toezicht houden 
- Leerlingenraad  
- Schoolpodia 
- Schoolproject 
- Cultuurdag …. 

 
Na elke mesotaak die je bijwoont, maak je een verslag over het verloop en de inhoud van de activiteit. 
Koppel hieraan ook telkens een korte reflectie waarin je zeker onderstaande vragen beantwoordt: 
- Datum en plaats 
- Soort activiteit 
- Verloop van de activiteit 
- Wat heb ik bijgeleerd door het bijwonen van deze activiteit? 
- Heb ik een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan deze activiteit? 
- Wat zou ik zelf anders aanpakken? 

 
De uitwerking van de mesotaken wordt besproken tijdens het supervisiemoment. Zorg dat de taken 
uiterlijk twee dagen voor het supervisiegesprek gepost zijn op het portfolio. 
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1.6.7   Supervisie 
 

Templates T9: Supervisie 
Naam van deze template: Achternaam_voornaam_T9 

 
Om na te gaan welke evolutie je gedurende de stage doormaakt, vindt een individueel 
supervisiemoment met de vakdidacticus en/of pedagoog plaats. Tijdens dit gesprek wordt de stand van 
zaken over jouw competenties besproken. 
 
Dynamisch portfolio: 
Er wordt gewerkt met een dynamisch portfolio. Dit wil zeggen dat je tussendoor, wanneer je merkt dat je 
vooruitgang (of evt. achteruitgang) boekt in een bepaalde competentie, je dit bij de desbetreffende 
competentie in de template 2 ‘Zelfevaluatie’ aanpast. Je vermeldt de datum in de laatste kolom, je 
plaatst naast jouw oude code jouw nieuwe code (bijv. van C naar B) en wat de reden is voor deze 
wijziging. Het is hierbij belangrijk dat je deze reden goed omschrijft, motiveert en aanvult met 
(bewijs)materiaal (videobeelden, lesvoorbereidingen, partituren, evaluaties, interviews...). Jouw evolutie, 
weergegeven in dit gewijzigd template, wordt eveneens tijdens het supervisiegesprek besproken. Het 
dient uiterlijk twee dagen voor het supervisiegesprek op het portfolio gepost te zijn en dus het oude 
template te vervangen. De wijzigingen worden aangegeven door de wijziging in code, de vermelding 
van de datum en de motivering. 
 
Na afloop van de supervisie post je het verslag uiterlijk 1 week na het gesprek op het portfolio. 
 

1.6.8 Globale reflecties 
 

Template T10 : Globale reflecties Stage 
Naam van deze template: Achternaam_voornaam_T10 

 
Je sluit jouw portfolio af met enkele reflectieverslagen. Deze vormen een erg belangrijk onderdeel van 
het portfolio. In deze verslagen verdedig je namelijk de inspanningen die je geleverd hebt voor de 
verschillende onderdelen van jouw stage en tracht je de stagecommissie ervan te overtuigen dat je 
intensief gewerkt hebt om jouw leerdoelen te bereiken. 
 
Op basis van jouw activiteiten en de daarbij horende reflecties, kan je vaststellen op welke gebieden je 
groei hebt doorgemaakt, welk niveau je hebt bereikt, waar nog verdere groei wenselijk is… Bespreek 
ook op welke manier je deze verdere ontwikkeling zal nastreven. 
 
Je blikt terug op jouw vorderingen als lesgever. In een reflectieverslag behandel je zeker onderstaande 
vragen: 
- Wat heb je vooral geleerd en waardoor? 
- Wat zie of ervaar je nu anders dan voor de stage? 
- Wat ervaar je nu als jouw talenten? 
- Welke knelpunten hebben jij of jouw mentor ervaren? 
- Wat is er anders verlopen dan je verwacht had? 
- Waardoor zijn jouw onderwijsopvattingen tijdens deze stage gewijzigd/bevestigd? 
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Al jouw globale reflecties dienen theoretisch onderbouwd te zijn. Ze moeten blijk geven van 
jouw competentie om theoretische kennis en inzicht inzake het onderwijsleerproces toe te 
passen en te integreren. Nuttige theoretische denkkaders en modellen kan je ontlenen uit de 
theoretisch opleidingsonderdelen van de opleiding. 

 

1.6.9 Eindbeoordeling 
 

Templates T11: Eindbeoordeling (enkel in te vullen door het team) 
Naam van deze template: Achternaam_voornaam_T11 

 
1.6.9.1 Eindbeoordeling door de student 

 
Bij de aanvang van de stage vulde je de zelfevaluatie in. Je gebruikte hiervoor de reeds ingevulde 
template T2 ‘Zelfevaluatie’. Gezien het dynamisch opzet van deze zelfevaluatie, zijn vorderingen 
tussentijds aangebracht en besproken tijdens het supervisiemoment. Voor de eindbeoordeling is het 
noodzakelijk om de basiscompetenties van de leerkracht opnieuw te overlopen en te beoordelen. 
 
Je krijgt na de stage en voor de beoordeling van jouw stage door het opleidingsteam, de gelegenheid 
om tijdens een afsluitend gesprek met het opleidingsteam van de SLO jouw vorderingen, sterktes en 
verbeterpunten als leraar toe te lichten. 

1.6.9.2 Eindbeoordeling door de mentor 
 
Op het einde van jouw stage geeft ook de mentor een eindbeoordeling van de stageperiode en brengt 
hierbij jouw competenties als beginnend leraar in kaart. Vanuit een breder perspectief zal de mentor 
zowel jouw uitgesproken talenten als jouw verbeterpunten aanduiden. Jouw mentor zal een formulier 
toegestuurd krijgen waarop een eindbeoordeling ingevuld kan worden. Dit formulier zal door de mentor 
aan de opleiding bezorgd worden.  

1.6.9.3 Eindbeoordeling door de stagebegeleiders 
 
Jouw evolutie tijdens het geheel van de stage wordt in een afsluitende gesprek besproken. Dit 
eindbeoordelingsgesprek vindt plaats na de evaluatiegesprekken met de mentoren en de 
stagebegeleiders, maar voor het toekennen van de punten voor de gehele stage. Het tijdstip van dit 
gesprek wordt tijdig meegedeeld. 
 

1.6.10 Tot slot 
 
Het stagetraject wordt beoordeeld d.m.v. permanente evaluatie door:  
- stagebegeleiders: vakdidactici en pedagogen verbonden aan de Specifieke lerarenopleiding 

Muziek van de School of Arts KASK-Koninklijk Conservatorium van de Hogeschool Gent, 
- mentoren: mentoren of medewerkers van scholen en instellingen waar de student stage loopt. 
- de eindbeoordeling van de stage vindt plaats op basis van bevindingen van de 

stagebegeleiders, plaatsbezoeken tijdens de stage en op basis van de documenten in het 
portfolio. 
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- de eindbeoordeling van de stage gebeurt door stagebegeleiders. Zij vormen de 
stagecommissie. Zij nodigen de mentoren uit om deel te nemen aan deze eindbeoordeling. 

- indien mentoren aan de beraadslaging deelnemen, is dit als volwaardig lid van de 
stagecommissie voor de activiteiten die ze begeleid hebben. 

- de stagecommissie evalueert de mate waarin de specifieke competenties verbonden aan de 
stage verworven zijn en voegt deze evaluatie toe aan het portfolio van de student. 

- de eindbeoordeling van de stage resulteert in een puntenscore met motivering. 
- puntenscore en motivering worden overgemaakt aan de examencommissie. 

 
De evaluatiecriteria zijn dezelfde als van de eindbeoordeling (die gebaseerd zijn op de 
basiscompetenties van de leerkracht). Je kan deze lijst vinden in bijlage.   
 

1.6.11 Bronnen 
 

Tijdens jouw stage maak je gebruik van theoretische denkkaders en modellen die via diverse 
opleidingsonderdelen aangereikt zijn. Je kan dus stellen dat je jouw handelen theoretisch onderbouwt. 
In template 10 ‘Bronnen’ geef je een overzicht van relevante literatuur waaruit je kon putten voor jouw 
praktijkervaring en waarnaar je doorheen jouw volledig portfolio verwezen hebt in voorbereidingen, 
verslagen, reflecties, … Je maakt jouw bibliografielijst op volgens de APA-normen. De richtlijnen 
hiervoor vind je op het portfolio. 
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2.  IN SERVICE STAGE: Onderwijsstage (LIO) 
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2.1  Inleiding 
 
Je hebt bij de aanvang van dit academiejaar gekozen om met een in-servicestage en met op maat 
gemaakte opdrachten van het LIO-stagetraject de basiscompetenties van de leraar secundair onderwijs 
te verwerven. Je zal hierbij begeleid worden door de stagebegeleiders van de Lerarenopleiding Kunsten 
van de School of Arts KASK-Koninklijk Conservatorium van de Hogeschool Gent en de mentor(en) in de 
LIO-school(en) waar je tewerk gesteld bent. 
 
Je zal in jouw LIO-traject gebruik maken van, gevolgd en begeleid worden met een online portfolio. 
Hiermee kunnen jouw competenties en de ontwikkeling ervan zichtbaar gemaakt worden. 
 
Jouw portfolio maakt deel uit van jouw LIO-stage en is een belangrijk aspect ter beoordeling ervan.  
 
Tijdens het LIO-stagetraject kun je binnen een professionele organisatie jouw onderwijskundige 
competenties optimaal ontwikkelen. Daarbij kun je aantonen dat je de kennis, inzichten en 
vaardigheden die je in de theoretische opleidingsonderdelen hebt verworven op zo’n manier kunt 
toepassen dat je tenslotte als een zelfstandig leraar muziek kunt functioneren.  
 
Dit in-service traject brengt een bijzondere inspanning met zich mee voor jouw leerlingen, mentor en 
directie van jouw LIO-school. Alle afspraken met de directie mentoren en collega’s, dien je strikt na te 
leven. Mochten er, na het lezen van deze handleiding nog vragen zijn, neem dan contact op met de 
stagecoördinator. 
 
Wij wensen je een hele goede LIO-stage, 
 
Het opleidingsteam 
 

2.2  Belangrijke afspraken en data LIO 
 
De student-leraar met een (in–service stage) LIO-baan-contract heeft een op maat gemaakt LIO-
baanstagetraject. Het volledige traject wordt met een online portfolio opgevolgd en begeleid. 
 
Het LIO-stagetraject heeft twee onderdelen: 
 

1. Een opdrachtenbundel die enkele opleidingsonderdelen van de specifieke lerarenopleiding 
vervangt. Deze opdrachten worden in het portfolio opgenomen. Het betreft opdrachten voor: 
 

- Didactiek en agogiek van de kunstdiscipline  5 credits 
- Vakdidactiek praktijk     4 credits 

Facultatief: 
- Seminaries communiceren en reflecteren  3 credits 
- Krachtige leeromgevingen    6 credits 
- Klasmanagement en reflectie    6 credits 
- Kunstdidactisch en kunstagogisch onderzoek  3 credits 
- Inleiding in de ontwikkelingspsychologie   3 credits 
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De eerste twee opdrachten worden verplicht opgenomen, de andere kunnen opgenomen 
worden in het portfolio of de LIO-student kan deze opleidingsonderdelen samen met de pre-
service stagestudenten volgen, dit na overleg en akkoord van de titularissen. Deze keuze moet 
bij het begin van het academiejaar worden meegedeeld (vóór 1 november 2017) aan de 
stagecoördinator en de betrokken lesgever van het opleidingsonderdeel waarvoor je een 
opdracht wenst te maken. 
 

2. De in-service stage: Onderwijsstage   18 credits 
 
Om alle competenties van de leraar te kunnen realiseren en om rekening te houden met de eigenheid 
van het Deeltijds Kunstonderwijs en het KSO dient de LIO-stagestudent een gelijkaardige diversiteit aan 
onderwijstaken te vervullen als een pre-service stagestudent.  
 
We verwachten, complementair – tenzij anders vermeld in deze handleiding – aan de opdrachten die 
de opleidingsonderdelen vervangen, lesvoorbereidingen en reflecties voor 60 uren afzonderlijke lessen, 
16 uren (peer)observaties en 4 mesotaken. Daarnaast verwachten we dat je van al jouw lessen in 
agendavorm een beperkte voorbereiding maakt die minstens de beginsituatie, de doelstellingen van de 
les, vermelding van het repertoire en eventuele oefeningen én de remediëring bevat.  
De peerpartner kan een collega van de LIO-school zijn. We verwachten dat de LIO-stagestudent in 
meerdere disciplines (voorbeeld: instrument, instrumentaal ensemble, samenspel…) les geeft. Indien de 
opdracht van de LIO-student slechts één discipline omvat of indien de LIO-student lesgeeft in een 
discipline waarvoor hij/zij niet het vereiste bekwaamheidsbewijs heeft, wordt de LIO-stage in de eigen 
klas op substantiële wijze aangevuld met stages in de nevendiscipline(s) of in de disciplines waarvoor 
de student het vereiste bekwaamheidsbewijs heeft. 
 
Bij voorbeeld: 
Een LIO-student uitvoerende muziek instrument heeft een betrekking met AMV-lessen. De LIO-student 
zal aanvullend volgende stagelessen geven:  
6u  lessen instrument + 4u observatie en participatiestage instrument 
6u  lessen ensemble of samenspel + 4u observatie en participatiestage ensemble of samenspel  
 

LIO-stagetraject omvat: 
1. Lessen en observaties met voorbereidingen 

en  reflecties: 
60u 

2. (Peer)observaties: 16u 
3. Mesotaken: 4 taken 

 
In verband met de keuze van een mentor: 
- Partners van de student, bloed- of aanverwantschap tot de vierde graad met de student, 

kunnen geen mentoren zijn van de student. 
- De LIO-stagelessen vinden plaats in door het Ministerie van Onderwijs erkende en 

gesubsidieerde instellingen.  
 
In jouw planning geef je volgende gegevens (zie template T1_LIO ‘Algemene gegevens stage’) door 
aan de stagecoördinator op de daarvoor voorziene datum: 
- Gedetailleerd uurrooster van jouw opdracht in de LIO-school (zie tijdlijn in deze handleiding) 
- Gedetailleerd uurooster van de eventuele extra stage 
- Gedetailleerde planning van de peerobservaties 
- Gedetailleerde planning van de mesotaken 
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- Naam, telefoonnummer en email adres van de directeur van de LIO-school + adres van de 
school 

- Naam, adres en telefoon van de (evt) aanvullende stagescholen 
- Naam, email adres en telefoon van de mentor 

De stagecoördinator contacteert jouw LIO-school en eventueel de aanvullende stagescholen en 
mentoren (in geval van aanvullende stageplaatsen) per brief waarna deze het stagevoorstel bevestigen. 
 
De stagecoördinator maakt het LIO-stagecontract  klaar en neemt alles met je door zodat je de 
overeenkomst kan ondertekenen. LET OP: Zolang dat niet gebeurd is, kan je niet aan jouw LIO-stage 
beginnen. 
De LIO-school en de Hogeschool Gent maken volgende afspraken in verband met het assessment van 
de LIO: 
- Mentor en stagebegeleider(s) hanteren dezelfde lesevaluatiedocumenten en hetzelfde 

eindevaluatiedocument, door de opleiding uitgewerkt en zoals voorzien op het portfolio. 
- Mentor en stagebegeleider(s) bereiden samen een eindassessment voor, voor het gedeelte dat 

betrekking heeft op het functioneren van de LIO in de LIO-school. 
 
De Hogeschool Gent, die het diploma uitreikt, heeft de eindverantwoordelijkheid in de uiteindelijke 
evaluatie en het assessment van de LIO. 
 
Alle gemaakte afspraken mbt de LIO-stage moeten zeer strikt nageleefd worden.  
 
Eventuele wijzigingen door ziekte of andere gevallen van overmacht moeten, naast melding aan de 
directie van de LIO-school, steeds telefonisch gemeld worden aan de stagecoördinator, Mirella Ruigrok 
(0495/46.62.13) en onmiddellijk schriftelijk bevestigd worden per email (mirella.ruigrok@hogent.be). 
Verwittig ook onmiddelliljk de vakdidacticus en de pedagoogen die je begeleiden. 
 
Bovendien is het ook belangrijk dat je de vooropgestelde data om planningen, afgeven van 
documenten, supervisiemomenten, maken van afspraken enz. respecteert. Indien dit niet zo is, zal de 
opleidingscommissie genoodzaakt zijn om dit in rekening te brengen bij de beoordeling van dit 
stageonderdeel. De leraar als organisator is immers ook één van de basiscompetenties die je aan het 
einde van deze opleiding bereikt moet hebben. 
 
We zijn er ons van bewust dat er ondanks een goede planning ook zaken kunnen mislopen, indien dit 
het geval is neem dan zo snel mogelijk contact op met: 
- de stagecoördinator: Mirella Ruigrok 
- jouw vakdidacticus 

 
De datum van de supervisie wordt per mail meegedeeld.  
 
Het LIO-stagetraject  wordt beoordeeld d.m.v. permanente evaluatie door:  
- stagebegeleiders: vakdidactici en pedagogen verbonden aan de Specifieke Lerarenopleiding 

Muziek van de School of Arts, KASK-Koninklijk Conservatorium van de Hogeschool Gent 
- mentoren: mentoren van de school waar de LIO te werkgesteld is of medewerkers van scholen 

en instellingen waar de student stage loopt  
- de eindbeoordeling van de stage vindt plaats op basis van het portfolio 
- de eindbeoordeling van de stage gebeurt door de stagebegeleiders. Zij vormen de 

stagecommissie. Zij nodigen de mentoren uit om deel te nemen aan deze eindbeoordeling 
- Indien de mentor aan de beraadslaging deelneemt, is dit als volwaardig lid van de 

stagecommissie voor de activiteiten die ze begeleid hebben 



Handleiding Stage Specifieke Lerarenopleiding Kunsten 2017-2018 
School of Arts KASK – Koninklijk Conservatorium Hogeschool Gent 
 

22 

- de stagecommissie evalueert de mate waarin de specifieke competenties verbonden aan de 
stage verworven zijn en voegt deze evaluatie toe aan het portfolio van de student 

- de eindbeoordeling van de stage resulteert in een puntenscore met motivering 
- deze puntenscore en motivering worden overgemaakt aan de examencommissie 

 
De evaluatiecriteria zijn dezelfde als van de zelfevaluaties (die gebaseerd zijn op de basiscompetenties 
van de leerkracht). Je kan deze lijst vinden in het portfolio en in deze stagehandleiding. 
 
De opdrachten die ter vervanging van opleidingsonderdelen in het portfolio worden opgenomen, worden 
door de titularis van het opleidingsonderdeel en het erbij betrokken onderwijzend personeel, 
beoordeeld. 
 
Bij alle opdrachten dien je te verwijzen naar de opgegeven literatuur. Het is de bedoeling dat je aantoont 
dat de vermelde competenties op het einde van het traject verworven zijn. Het vermogen tot 
beargumenteerde reflectie op basis van feitelijke ervaringen en observaties vormt de ruggengraat  van 
het LIO-portfolio. Zorg ervoor dat je voor alle opdrachten correct vermeldt dat je een bepaalde auteur 
citeert en dat je alle bronnen vermeldt op de correcte manier (APA). 
 

2.3  Tijdlijn  
 
Belangrijke data 
Voor de aanvang van de LIO-stage wordt het stagecontract door alle partijen ondertekend aan de 
stagecoördinator bezorgd. 
 
• Indienen stageschema bij stagecoördinator:  

Ten laatste 10/10/2017 
• Intakegesprek:  

Week van 23/10/2017 
• Supervisie:  

Op afspraak, minstens 1 supervisie gedurende LIO-stage 
• Afsluiten van het portfolio:  

21/05/2018 om 23.59u 
• Afsluitende bespreking van de stage en het portfolio met de student:  

Data worden tijdig meegedeeld 
 
Acties door de student  
Op de datum van de deadline moeten ingevulde templates gepost zijn.  
Wat? Template Deadline 
   
Persoonlijke pagina  LIO_0 10/10/2017 
   
Alg. gegevens stage  LIO_1 10/10/2017 
   
1) Intakegesprek   

Zelfevaluatie LIO_2 16/10/2017 
Verslag intakegesprek LIO_3 2 dagen na het gesprek 

2) Observaties   
Observatie mentor   
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Observatieverslag LIO _4 De dag van de betrokken stage  
Observatie bij Peer-partner   
Observatieverslag LIO_5 Uiterlijk één week na observatie 

   
3) Stage  LIO_12 overzichtspagina 

Lesvoorbereidingsformulier LIO_6 2 dagen voor de les 
Reflectie op je eigen lesgebeuren LIO_7 2 dagen na de les 
Mesotaken LIO_8 2 dagen voor de supervisie 

   
4) Supervisie   

Voorbereiding: aanpassen Zelfevaluatie LIO_2 2 dagen voor het gesprek 
Verslag Supervisie LIO_9 Eén week na het gesprek 

   
5) Globale reflecties  LIO_10 Ten laatste 21/05/2018 

 

2.4 Het Portfolio 
 
Het begrip portfolio is afkomstig uit de wereld van de kunst en de architectuur. Kunstenaars verzamelen 
hun werken, of foto ’s daarvan, in een portfolio zodat ze hiermee hun werk kunnen presenteren aan 
potentiële klanten. 
 
In het hoger onderwijs fungeert het portfolio als een dossier waarmee de student zijn/haar 
competenties en competentieontwikkeling zichtbaar maakt. Jij als student documenteert jouw 
leerproces door aan te geven wat jouw sterke en zwakke punten zijn, daaruit voortvloeiend wat je 
graag wil bijleren en hoe je dat zal aanpakken en wat je dan uiteindelijk geleerd hebt. Aan de hand van 
het portfolio, kan de docent het leerproces van de studenten volgen en bijsturen. 
 
Jij als student bent zelf verantwoordelijk om aan te tonen hoe je gevorderd bent met betrekking tot de 
vooropgestelde basiscompetenties. Jij bepaalt dus in zekere mate zelf de samenstelling van het 
portfolio en kan jouw portfolio vorm geven door er allerlei producten ( opnamen, video’s, foto’s) en 
documenten in op te nemen. Op die manier wordt het leerportfolio echt iets van jezelf, iets dat je 
doorheen het proces van levenslang leren kan aanvullen en gebruiken (bijv. bij sollicitaties). 
 
Bij de opmaak van jouw portfolio is reflectie een grondhouding. We gaan ervan uit dat je als leraar 
jezelf en jouw onderwijspraktijk voortdurend in vraag stelt, bijstuurt en vernieuwende elementen 
aanwendt. Als leraar leer je dan ook erg veel door te reflecteren over jouw dagdagelijkse ervaringen 
(interactie met en feedback van leerlingen, ouders, collega 's,...). 
 
Dit portfolio wordt bovendien gebruikt om jouw stage te beoordelen. 
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2.5 Aanmaak van jouw eigen portfolio 
 

• Ga naar  https://chamilo.hogent.be , log in, en klik op de cursus ‘Onderwijsstage’. 
 
In deze cursus vind je alle informatie omtrent de stages en ook een link naar de website van het 
portfolio. Klik op deze link: http://portfolio-lerarenopleiding-cons.pbworks.com 
 
• Er verschijnt een scherm waarbij je rechts de mogelijkheid ‘Request access’ ziet verschijnen. Klik 

op deze knop. Je kan enkel toegang verkrijgen met jouw hogent emailadres! 
 
• De administrator zal je aanvraag ontvangen en goedkeuren (op voorwaarde dat het via jouw 

hogent-adres is aangevraagd). Hierna heb je toegang tot de website van het stageportfolio. 
 
• Op de homepage van het portfolio, zie je allerlei mogelijkheden. Het allereerste wat je moet doen is 

jouw eigen voorpagina van je portfolio aanmaken. Dit is de template Persoonlijk pagina LIO_T0 
- Hiervoor klik je rechtsboven op ‘Create a page’.  
- Als naam van jouw pagina vul je in: jouw achternaam_voornaam  
- Bij ‘Put this page in a folder’ selecteer je jouw naam (Je doet dit ALTIJD bij het aanmaken van 

een nieuwe pagina, op die manier zitten al jouw aangemaakte pagina’s in één map) 
- Vink daarna ‘Use a template’ aan en selecteer vervolgens de template die je wilt aanmaken, in 

dit voorbeeld dus LIO_T0 
- Klik op ‘Create page’. Nu heb je de frontpage van jouw eigen portfolio aangemaakt. 
- Klik op ‘Save’. 

 

• Ga naar de homepage van de wiki (linksboven in het scherm). Daar klik je door tot je bij jouw 
afstudeerrichting bent beland (bijv. LIO – uitvoerende muziek – klassieke muziek).  

• Klik naast ‘View’ op ‘Edit’. Zet de cursor naast de bovenste student. Klik op het tabblad ‘Table’. 
Klik eerst op ‘Row’ en dan op ‘Insert row before’. Er verschijnt een nieuwe rij. Hierop typ je: jouw 
achternaam_voornaam. 
Selecteer dit en voeg een link toe naar jouw persoonlijke pagina die je in stap 5 hebt aangemaakt. 
Dit doe je als volgt: 

- Selecteer jouw naam. 
- Klik ‘Add link’ 
- Insert link:  

o Jouw naam verschijnt, klik erop 
o Open Page: klik op jouw naam 
o Save 

Nu ben je klaar om aan het eigenlijke portfolio te beginnen! 
 
• Jouw portfolio bestaat uit verschillende onderdelen (uitgebreide uitleg over al deze onderdelen vind 

je verder in dit document). Bepaalde onderdelen kan je zelf nog aanvullen (bijv. aantal 
lesvoorbereidingen, reflecties,...). 

  
• Werkwijze voor het aanmaken van de andere templates: 

Wanneer je bijvoorbeeld de template Algemene gegevens stage (dit is template LIO_T1) wilt 
aanmaken ga je als volgt te werk:  

• Create a page  
• Naam: bijv Neels_Femke_LIO_T1 (nummer van de template)  
• Selecteer via ‘Put this page in a folder’ de folder met jouw naam 
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• Vink ‘Use a template’ aan en selecteer de template LIO_T1 
• Klik op ‘Create page’ 
• Vul de template in  
• Save  

 
• Hoe link je deze pagina aan jouw persoonlijke portfolio? 

 
• Ga naar jouw persoonlijke pagina (bijv. Neels Femke)  
- Klik naast ‘View’ op ‘Edit’ 
- Selecteer  ‘Algemene gegevens stage’  
- Klik rechts bij 'insert links' op Neels_Femke_LIO_T1 en vervolgens bij ‘Open Page’ op 

‘Neels_Femke_LIO_T1’ 
 

2.6  Onderdelen van het portfolio 

 
2.6.1 Persoonlijke pagina 

 

Template LIO_T0: Persoonlijke pagina 
Naam van deze template: Achternaam_voornaam_LIO_T0 

 
In deze template vul je een aantal algemene persoonlijke gegevens in, zodat we je gemakkelijk kunnen 
bereiken indien nodig. Daarnaast zijn er ook enkele meer persoonlijke vragen die je moet invullen.  
Je maakt er ook alle linken naar de andere templates die met jouw stage te maken hebben.  
 

2.6.2 Algemene gegevens stage 
 

Template LIO_T1: Algemene gegevens stage 
Naam van deze template: Achternaam_voornaam_LIO_T1 

 
In jouw planning geef je volgende gegevens door aan de stagecoördinator op de daarvoor voorziene 
datum: 

-‐ Beschrijving van jouw jobinhoud 
-‐ Contactgegevens van de scho(o)l(en) waar je werkt 
-‐ Contactgegevens van mentor 
-‐ Data van de 60 lessen waarvoor je een lesvoorbereiding moet maken (±5 per maand) 
-‐ Gedetailleerde planning van de observaties 

 

2.6.3 Intake Stage 
 
Een belangrijke voorbereiding op jouw stage is het in kaart brengen van jouw eigen visie op onderwijs 
en reeds verworven competenties. Dit doe je  door de zelfevaluatie (LIO_T2) in te vullen. Op basis van 
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deze analyse bespreken we in het intakegesprek welke richting je zal uitgaan met jouw stage en aan 
welke competenties je verder moet werken om een goede leraar te worden. 
 
Template LIO_T2: Zelfevaluatie 
Naam van deze template: Achternaam_voornaam_ LIO_T2 

 
Vlak voor je met jouw eigenlijke stage begint, vul je de zelfevaluatie in. Hier komen alle te 
verwezenlijken competenties uitgebreid in aan bod.  
 
Er wordt gewerkt met een dynamisch portfolio. Dit wil zeggen dat je tussendoor, wanneer je merkt dat 
je vooruitgang (of evt. achteruitgang) boekt in een bepaalde competentie, je dit bij de desbetreffende 
competentie in de template LIO_2 ‘Zelfevaluatie’ opnieuw invult en/of aanpast.  
 
Je vermeldt de datum in de kolom, je plaatst naast jouw oude code jouw nieuwe code (bijv. van C naar 
B) en wat de reden is voor deze wijziging. Het is hierbij belangrijk dat je deze reden goed omschrijft, 
motiveert en aanvult met (linken naar bewijs)materiaal (videobeelden, lesvoorbereidingen, partituren, 
evaluaties, interviews...). Jouw evolutie, weergegeven in dit gewijzigd template, wordt eveneens tijdens 
het supervisiegesprek (zie supervisie, verder in dit document) besproken. De wijzigingen worden 
aangegeven door de wijziging in code, de vermelding van de datum en de motivering. 
 
Template LIO_T3: Intakegesprek (verslag)  
Naam van deze template: Achternaam_voornaam_ LIO_T3 

 
In het portfolio neem je de bespreking van het verloop van het intakegesprek op. Wat heb je uit dit 
gesprek geleerd? Aan welke competenties wil je zeker nog werken? 
Dit verslag post je uiterlijk een week na het intakegesprek op jouw portfolio. 
 

2.6.4 Observaties 
 
De doelen voor het observeren van lessen zijn: 

-‐ De doelstellingen van de geobserveerde les afleiden 
-‐ De beginsituatie van de leerlingen inschatten 
-‐ Oog hebben voor de relatie tussen de leerlingen onderling 
-‐ De gehanteerde werkvormen herkennen 
-‐ Oog hebben voor de tijdsindeling van de les 
-‐ De interactie tussen leerkracht en leerling analyseren 
-‐ Een aantal functiegehelen van de leerkracht herkennen 
-‐ Evaluatiemethoden identificeren 
-‐ De relevante studentenkenmerken achterhalen (individuele, groepsdynamische…) 
-‐ Motiveren wat de geslaagde en minder geslaagde momenten van een les zijn 

 
LET OP!! 
Voor je jouw observaties op het portfolio aanmaakt, maak je eerst template LIO_T12 aan. Wanneer je 
deze pagina aangemaakt heb, link je hem aan jouw persoonlijke pagina aan ‘Stage’. Template LIO_T12 
is een soort overzichtspagina waar je alle lesvoorbereidingen, reflecties en verslagen van intervisie en 
supervisie aan koppelt. 
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2.6.4.1 Observatie mentor (eventueel) 
 

Template LIO_T4: Observatie mentor 
Naam van deze template: Achternaam_voornaam_ LIO_T4_X (dit is het nummer van de les) 

 
Iedere stageles vereist een voorafgaande observatie (één week ervoor). Het aantal lessen dat je bij 
jouw mentor observeert bepaal je zelf. Voor de geobserveerde lessen van de mentor gebruik je het 
template LIO_4 ‘Observatie mentor’. Dit template bevat een aantal rubrieken die je moet invullen: 
 

-‐ De administratieve rubriek.  
-‐ De aandachtspunten 

 
Aangezien de informatie die je verzameld hebt tijdens deze observaties nuttig is voor jouw eigen les, 
dienen de verslagen van deze observaties ter inzage te zijn op jouw portfolio op het moment dat 
je zelf je les geeft (dus één week na de observatie). Op basis hiervan kunnen we nagaan of je de 
beginsituatie goed hebt ingeschat. 
 

2.6.4.2 Observatie PEER-partner   
 

Template LIO_T5: Observatie PEER-partner 
Naam van deze template: Achternaam_voornaam_ LIO_T5_X (dit is het nummer van de les) 

 
Naast de observaties bij jouw mentor, ga je ook een aantal uren observeren bij jouw PEER-partner. 
Jouw PEER-partner is bij voorkeur iemand uit een andere discipline. Je spreekt samen af wanneer je bij 
elkaar komt observeren.  
Voor de LIO-stagestudenten kan de peerpartner een collega van de LIO-school zijn die bereid is de LIO 
in zijn klas te laten observeren en de LIO te observeren en hierover verslagen te schrijven. 
 
Tijdens de peerobservaties besteed je extra aandacht aan die competenties bij jouw PEER-partner 
waaraan jij wil werken.  
Na afloop van elke peerobservatie maak je een verslag. Hierin behandel je ten minste onderstaande 
aspecten/vragen: 

-‐ Hoe ging mijn PEER-partner om met de competentie waarop ik extra heb gelet?  
-‐ Wat zou ik op dezelfde manier doen?  
-‐ Wat zou ik anders aanpakken?  
-‐ Wat heb ik geleerd voor mezelf? 

 
Dit verslag wordt uiterlijk een week na de observatie gepost op het portfolio. 
Tot slot overloop je jouw bevindingen die je neergeschreven hebt in je verslag met je PEER-partner. Het 
doel van deze samenwerking is immers te leren van elkaar.  
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2.6.5 De LIO-Stage in het DKO, KSO, HO 
 
Het stagetraject is een boeiende leerweg waarin je de kans krijgt om drempelvrees te overwinnen, te 
groeien in zelfvertrouwen, te leren uit feedback, te genieten van leervorderingen van jouw leerlingen, te 
reflecteren over de vele facetten van het lesgeven… 
 
De doelen van deze stage situeren zich dan ook op diverse domeinen: 

• Leerling-gerichte attitudes vertonen 
• Het psychisch en fysiek welzijn van de leerlingen bevorderen 
• Kennis en inzichten bezitten m.b.t. onderwijsvormingsprocessen in het artistiek onderwijs 
• Ontwikkelen van een persoonlijke onderwijsstijl 
• Elke stageles degelijk voorbereiden naar inhoud en vorm 
• Vakexpertise opbouwen 
• Een adequate leeromgeving creëren  
• Een efficiënt lesverloop creëren, passend in een tijdsplanning 
• Evaluatie en feedbackmomenten in de lessen inbouwen 
• Theoretische inzichten, verworven in andere vakken van de opleiding, toetsen aan de 

praktijk 
• De beginsituatie van de leerlingen schetsen 
• Reflecteren op eigen onderwijsmogelijkheden en –stijl 

o Eigen sociale vaardigheden 
o Omgang met leerlingen 
o Evolutie van eigen onderwijsgedrag 
o Sterktes en zwaktes van het eigen onderwijsgedrag analyseren 

 
Het is mogelijk dat de opleidingsonderdelen waarvoor je aangesteld bent niet volledig overeenkomen 
met de hoofdcompetenties van jouw afstudeerrichting van de opleiding master in de muziek. De 
stagecoördinator zal je dan een voorstel doen met een aanvullend pakket stagelessen. 
 

2.6.5.1 Lesvoorbereiding 
 

Template LIO_T6: Lesvoorbereiding 
Naam van deze template: Achternaam_voornaam_ LIO_T6_X(datum van de les) 

 
Als LIO-student moet je 60 lesvoorbereidingen maken. Deze lessen moeten over het hele jaar gespreid 
worden (bijvoorbeeld vijf per maand). Deze stagelessen worden schriftelijk voorbereid aan de hand van 
het lesvoorbereidingsformulier LIO (Template LIO_T6). Zorg vóór elke les dat jouw voorbereiding 
bruikbaar is voor jezelf en eveneens helder en vlot leesbaar is door een ander. Naast een exemplaar 
voor jezelf ligt er ook steeds één ter inzage voor de mentor, vakdidacticus en/of pedagogen. Elke 
lesvoorbereiding moet ten minste twee dagen vóór je de les geeft in jouw portfolio zitten!! Op die 
manier kunnen wij te allen tijde jouw lesvoorbereidingen zien en bijsturen (voor je de les geeft).  
 
Voor de andere lessen maak je gebruik van een agendasysteem/leerlingvolgsysteem waarin je beknopt 
beschrijft wat je die les zal doen. 
Het is wenselijk dat je op een autonome manier jouw lessen kunt voorbereiden en geven, uiteraard is 
begeleiding en feedback door de mentor, vakdidacticus en/of pedagogen hierbij evenzeer onontbeerlijk. 
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2.6.5.2 Reflectie 
 

Template LIO_T7: Reflectie 
Naam van deze template: Achternaam_voornaam_ LIO_T7_X (datum van de les) 

 
Zelfreflectie is een essentieel onderdeel van het leraar-zijn. De stageperiode is uitermate geschikt om 
deze vaardigheid te trainen. Meer informatie hierover vind je in bijlage. 
 
Na elke lesdag schrijf je een kritisch reflectieverslag dat uiterlijk twee dagen na de les in jouw online 
portfolio terechtkomt. Op die manier kunnen de mentoren en de pedagogen jouw evolutie te allen tijde 
volgen. Deze template werkt volgens het model van Korthagen. Tracht voor beide rubrieken een goede 
en samenhangende tekst te schrijven.  
 

2.6.5.3 Lesevaluatie 
 
Je mentor kan jouw lessen online op het portfolio beoordelen. Jouw mentor vindt dit evaluatieformulier 
rechts in de sidebar van het portfolio (LET OP: jouw mentor moet zich wel eerst inschrijven op het 
portfolio alvorens hij/zij de lesevaluatie kan invullen). 
 
Een papieren versie van de lesevaluatie, die je mentor tijdens de les invult, is ook te vinden op het 
portfolio en kan nadien online ingebracht worden (door jouw mentor). Maak voor elke les tijd om met 
jouw mentor jouw lesvoorbereiding te bespreken. Na elke les hebben jullie een gesprek over jouw 
lespraktijk. Deze besprekingen zijn uiterst waardevol. Neem de opmerkingen steeds mee bij de 
voorbereiding van de volgende lessen. 
 

2.6.6 Mesotaken 
 

Templates LIO_T8: Mesotaken 
Naam van deze template: Achternaam_voornaam_ LIO_T8 

 
De doelen van de mesotaken zijn: 

• Participeren aan samenwerkingsstructuren binnen een school 
• Het leraar-zijn in al zijn facetten ervaren 
• Omgaan met ouders/verzorgers van leerlingen 
• Kennismaken met de schoolcultuur 

 
De opdracht van een leraar is veel ruimer dan enkel lesgeven en lessen voorbereiden. Om kennis te 
maken met enkele overige taken van een leraar, neem je deel aan 4 mesotaken binnen jouw 
stageschool. 
Je kiest zelf waar je welke taken doet.  
 
Voorbeelden van mesotaken zijn: 
Leraar als partner van ouders/verzorgers 
- Oudercontact  
- Klassenraad  
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- Ouderraad  
 
De leraar als lid van een schoolteam 
- Een vergadering bijwonen van de vakgroep 
- Vormingsdagen, workshops 
- Voorbereiden van de opendeurdag 
- Voorbereiden van audities 
- Vakgroepvergadering 
- Toezicht houden 
- Leerlingenraad  
- Schoolpodia 
- Schoolproject 
- Cultuurdag …. 

 
Na elke mesotaak die je bijwoont, maak je een verslag over het verloop en de inhoud van de activiteit. 
Koppel hieraan ook telkens een korte reflectie waarin je zeker onderstaande vragen beantwoordt: 
- Datum en plaats 
- Soort activiteit 
- Verloop van de activiteit 
- Wat heb ik bijgeleerd door het bijwonen van deze activiteit? 
- Heb ik een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan deze activiteit? 
- Wat zou ik zelf anders aanpakken? 

 
De uitwerking van de mesotaken wordt besproken tijdens het supervisiemoment. Zorg dat de taken 
uiterlijk twee dagen voor het supervisiegesprek gepost zijn op het portfolio. 
 

2.6.7 Supervisie 
 

Templates LIO_T9: Supervisie 
Naam van deze template: Achternaam_voornaam_ LIO_T9 

 
Om na te gaan welke evolutie je gedurende de stage doormaakt, vindt een individueel 
supervisiemoment met de vakdidacticus en/of pedagoog plaats. Tijdens dit gesprek wordt de stand van 
zaken over jouw competenties besproken. 
 
Dynamisch portfolio: 
Er wordt gewerkt met een dynamisch portfolio. Dit wil zeggen dat je tussendoor, wanneer je merkt dat je 
vooruitgang (of evt. achteruitgang) boekt in een bepaalde competentie, je dit bij de desbetreffende 
competentie in de template LIO_2 ‘Zelfevaluatie’ aanpast. Je vermeldt de datum in de laatste kolom, je 
plaatst naast jouw oude code jouw nieuwe code (bijv. van C naar B) en wat de reden is voor deze 
wijziging. Het is hierbij belangrijk dat je deze reden goed omschrijft, motiveert en aanvult met 
(bewijs)materiaal (videobeelden, lesvoorbereidingen, partituren, evaluaties, interviews...). Jouw evolutie, 
weergegeven in dit gewijzigd template, wordt eveneens tijdens het supervisiegesprek besproken. Het 
dient uiterlijk twee dagen voor het supervisiegesprek op het portfolio gepost te zijn en dus het oude 
template te vervangen. De wijzigingen worden aangegeven door de wijziging in code, de vermelding 
van de datum en de motivering. 
Na afloop van de supervisie post je het verslag uiterlijk 1 week na het gesprek op het portfolio. 
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2.6.8 Globale reflecties 
 

Template LIO_T10 : Globale reflecties Stage 
Naam van deze template: Achternaam_voornaam_ LIO_T10 

 
Je sluit jouw portfolio af met enkele reflectieverslagen. Deze vormen een erg belangrijk onderdeel van 
het portfolio. In deze verslagen verdedig je namelijk de inspanningen die je geleverd hebt voor de 
verschillende onderdelen van jouw stage en tracht je de stagecommissie ervan te overtuigen dat je 
intensief gewerkt hebt om jouw leerdoelen te bereiken. 
 
Op basis van jouw activiteiten en de daarbij horende reflecties, kan je vaststellen op welke gebieden je 
groei hebt doorgemaakt, welk niveau je hebt bereikt, waar nog verdere groei wenselijk is… Bespreek 
ook op welke manier je deze verdere ontwikkeling zal nastreven. 
 
Je blikt terug op jouw vorderingen als lesgever. In een reflectieverslag behandel je zeker onderstaande 
vragen: 
- Wat heb je vooral geleerd en waardoor? 
- Wat zie of ervaar je nu anders dan voor de stage? 
- Wat ervaar je nu als jouw talenten? 
- Welke knelpunten hebben jij of jouw mentor ervaren? 
- Wat is er anders verlopen dan je verwacht had? 
- Waardoor zijn jouw onderwijsopvattingen tijdens deze stage gewijzigd/bevestigd? 

 
Al jouw globale reflecties dienen theoretisch onderbouwd te zijn. Ze moeten blijk geven van jouw 
competentie om theoretische kennis en inzicht inzake het onderwijsleerproces toe te passen en te 
integreren. Nuttige theoretische denkkaders en modellen kan je ontlenen uit de theoretisch 
opleidingsonderdelen van de opleiding. 
 

2.6.9 Eindbeoordeling 
 

Templates LIO_T11: Eindbeoordeling (enkel in te vullen door het team) 
Naam van deze template: Achternaam_voornaam_ LIO_T11 

 
2.6.9.1 Eindbeoordeling door de student 

 
Bij de aanvang van de stage vulde je de zelfevaluatie in. Je gebruikte hiervoor de reeds ingevulde 
template T2 ‘Zelfevaluatie’. Gezien het dynamisch opzet van deze zelfevaluatie, zijn vorderingen 
tussentijds aangebracht en besproken tijdens het eerste supervisiemoment. Voor de eindbeoordeling is 
het noodzakelijk om de basiscompetenties van de leerkracht opnieuw te overlopen en te beoordelen. 
 
Je krijgt na de stage en voor de beoordeling van jouw stage door het opleidingsteam, de gelegenheid 
om tijdens een afsluitend gesprek met het opleidingsteam van de SLO jouw vorderingen, sterktes en 
verbeterpunten als leraar toe te lichten. 
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2.6.9.2 Eindbeoordeling door de mentor 
 
Op het einde van jouw stage geeft ook de mentor een eindbeoordeling van de stageperiode en brengt 
hierbij jouw competenties als beginnend leraar in kaart. Vanuit een breder perspectief zal de mentor 
zowel jouw uitgesproken talenten als jouw verbeterpunten aanduiden. Jouw mentor zal een formulier 
toegestuurd krijgen waarop een eindbeoordeling ingevuld kan worden. Dit formulier zal door de mentor 
aan de opleiding bezorgd worden. 

2.6.9.3  Eindbeoordeling door de stagebegeleiders 
 
Jouw evolutie tijdens het geheel van de stage wordt in een afsluitende gesprek besproken. Dit 
eindbeoordelingsgesprek vindt plaats na de evaluatiegesprekken met de mentoren en de 
stagebegeleiders, maar voor het toekennen van de punten voor de gehele stage. Wanneer dit gesprek 
plaats vindt kan je vinden bij de tijdlijn. 
 

2.6.10 Tot slot 
 
Het stagetraject wordt beoordeeld d.m.v. permanente evaluatie door:  
- stagebegeleiders: vakdidactici en pedagogen verbonden aan de Specifieke lerarenopleiding 

Muziek van de School of Arts KASK-Koninklijk Conservatorium van de Hogeschool Gent, 
- mentoren: mentoren of medewerkers van scholen en instellingen waar de student stage loopt.  
- de eindbeoordeling van de stage vindt plaats op basis van bevindingen van de 

stagebegeleiders, plaatsbezoeken tijdens de stage en op basis van de documenten in het 
portfolio. 

- de eindbeoordeling van de stage gebeurt door stagebegeleiders. Zij vormen de 
stagecommissie. Zij nodigen de mentoren uit om deel te nemen aan deze eindbeoordeling. 

- indien mentoren aan de beraadslaging deelnemen, is dit als volwaardig lid van de 
stagecommissie voor de activiteiten die ze begeleid hebben. 

- de stagecommissie evalueert de mate waarin de specifieke competenties verbonden aan de 
stage verworven zijn en voegt deze evaluatie toe aan het portfolio van de student. 

- de eindbeoordeling van de stage resulteert in een puntenscore met motivering. 
- puntenscore en motivering worden overgemaakt aan de examencommissie. 

 
De evaluatiecriteria zijn dezelfde als van de eeindbeoordeling (die gebaseerd zijn op de 
basiscompetenties van de leerkracht) Je kan deze lijst vinden in bijlage. 
 

2.6.11 Bronnen 
Tijdens jouw stage maak je gebruik van theoretische denkkaders en modellen die via diverse 
opleidingsonderdelen aangereikt zijn. Je kan dus stellen dat je jouw handelen theoretisch onderbouwt. 
In template 10 ‘Bronnen’ geef je een overzicht van relevante literatuur waaruit je kon putten voor jouw 
praktijkervaring en waarnaar je doorheen jouw volledig portfolio verwezen hebt in voorbereidingen, 
verslagen, reflecties, … Je maakt jouw bibliografielijst op volgens de APA-normen. De richtlijnen 
hiervoor vind je op het portfolio. 
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I. BIJLAGEN 
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BIJLAGE 1: Basiscompetenties voor de leerkracht secundair onderwijs 
 
1 Leraar als begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen 
 1.1 Beginsituatie leerlingen en leergroep achterhalen 
 1.2 Doelstellingen kiezen en formuleren 
 1.3 Leerinhouden en leerervaringen selecteren 
 1.4 Leerinhouden structureren en vertalen in leeractiviteiten 
 1.5 Aangepaste werkvormen en groeperingsvormen bepalen 
 1.6 Individueel en in team leermiddelen kiezen en aanpassen 
 1.7 Krachtige leeromgeving realiseren cfr. heterogeniteit 
 1.8 Observatie en evaluatie voorbereiden (individueel en in team) 
 1.9 Product en proces evalueren ifv bijsturing, remediëring, differentiatie 
 1.10 Deelnemen aan zorgverbredingsinitiatieven 
 1.11 Leer- en ontwikkelingsproces begeleiden + taal 
 1.12 Omgaan met diversiteit leergroep 
 1.13 Leer- en ontwikkelingsprocessen opzetten, ook vakoverschrijdend 
  
2 Leraar als opvoeder 
 2.1 Positief leerklimaat creëren 
 2.2 Emancipatie van leerlingen bevorderen 
 2.3 Attitudevorming --> individuele ontplooiing + maatschappelijke participatie 
 2.4 Actuele ontwikkelingen in pedagogische context 
 2.5 Adequaat omgaan met sociaal-emotionele problemen of gedragsmoeilijkheden 
 2.6 Fysiek en geestelijk welzijn van leerlingen bevorderen 
  2.7 Communiceren met anderstalige leerlingen 
  
3 Leraar als inhoudelijk expert 
 3.1 Beheersen van domeinspecifieke kennis en vaardigheden + verbreden en verdiepen 
 3.2 Domeinspecifieke kennis en vaardigheden aanwenden 
  3.3 Eigen vormingsaanbod situeren en integreren 
  
4 Leraar als organisator 
 4.1 Gestructureerd werkklimaat bevorderen 
 4.2 Efficiënt les- en dagverloop creëren, passend in tijdsplanning  
 4.3 Administratieve taken uitvoeren 
  4.4 Stimulerende, werkbare klasruimte creëren rekening houdend met veiligheid 
  
5 Leraar als innovator + onderzoeker 
 5.1 Vernieuwende elementen van onderwijsontwikkelingswerk aanwenden + aanbrengen 
 5.2 Kennisnemen van onderwijsonderzoek + vakdidactisch en vakinhoudelijk onderzoek 
  5.3 Eigen functioneren ter discussie stellen en bijsturen  
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6 Leraar als partner ouders/verzorgers 
 6.1 Informeren over en discreet omgaan met gegevens over de leerling 
 6.2 Communiceren over leerling op basis van overleg 
 6.3 Communiceren over klas/school, cfr. diversiteit 
 6.4 Gesprek met ouders over opvoeding en onderwijs 
 6.5 Communiceren met ouders in aangepast taalregister 
  6.6 Strategieën ontwikkelen om te communiceren met anderstalige ouders 
  
7 Leraar als lid van een schoolteam 
 7.1 Overleggen en samenwerken binnen het schoolteam 
 7.2 In team taakverdeling overleggen/afspraken naleven 
 7.3 In team eigen opdracht en aanpak bespreekbaar maken 
 7.4 Documenteren over eigen rechtspositie en die van de leerlingen 
  7.5 In interactie treden met alle leden van het schoolteam  
  
8 Leraar als partner van externen 
 8.1 Contacten, communicatie, samenwerking externen 
 8.2 Relaties met organisaties 
 8.3 Contacten brede sociaal-culturele sector 
  8.4 Interactie met medewerkers onderwijsbetrokken initiatieven en stage/werkplaatsen 
  
9 Leraar als lid van onderwijsgemeenschap 
 9.1 Deelname maatschappelijk debat over onderwijs 
  9.2 Dialogeren over beroep en plaats in samenleving 
  
10 Leraar als cultuurparticipant 
  10.1 Actuele thema's onderscheiden/kritisch benaderen 
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BIJLAGE 2: Leidraad bij het leren reflecteren 
 
1. Reflecteren kan je leren 
 
Hoe je succesvol voor de klas kan staan, kan je niet uit de boekjes leren. Dat moet je uiteindelijk zelf 
doen. Klaservaring is dus broodnodig, maar op zich niet voldoende.  
 
Wil je als leerkracht blijven evolueren dat is het noodzakelijk dat je in staat bent te leren uit je ervaring. 
Hiertoe moet je bereid zijn om telkens weer opnieuw stil te staan bij je eigen gedrag en het effect 
daarvan op je omgeving.  
 
Omdat we er ons heel vaak op betrappen snel te interpreteren en de werkelijkheid ‘gekleurd’ te lezen, 
i.p.v. objectief bij de feiten te blijven, is het goed dat we dit proces van stilstaan bij de ervaring, 
gestructureerd aanpakken.  
Op dat moment kunnen we spreken van reflecteren. 
 
Reflecteren is een gestructureerde manier van denken, die je kan leren. Als je het onder de knie hebt, 
wordt het één van de belangrijkste basisvaardigheden die je blijvend zal gebruiken, je hele 
onderwijsloopbaan lang. 
 
Als lerarenopleiding vinden wij het belangrijk dat je door middel van zelfreflectie je eigen 
vormingsproces in handen kan nemen. 
 
2. Valkuilen 
 
Door middel van deze basisinformatie over leren willen we je behoeden voor een aantal valkuilen: 
Veel studenten verwachten dat hun opleiders gewoon vertellen wat ze wel en niet goed doen en dat die 
opleiders oplossingen, tips,… aanreiken. Tot op zekere hoogte is dat natuurlijk ook mogelijk, maar als je 
als student steeds afhankelijk blijft van hulp van buiten af, leer je niet zelf te reflecteren en verwerf je 
dus niet de doorgroeibekwaamheid die wij beogen. 
Veel studenten die wel in staat zijn zelf over hun onderwijs na te denken, schieten snel door naar het 
zoeken van oplossingen, nog voor ze goed en wel het probleem helder hebben. Bvb. Als aanstaande 
leraar ontdek je dat de leerlingen weinig van vorige les hebben meegedragen en dus besluit je maar in 
de toekomst minder leerinhouden per les te behandelen. Dit zou natuurlijk de oplossing kunnen zijn, 
maar het probleem zou wel eens helemaal ergens anders kunnen liggen. Op deze manier werk je teveel 
op de symptomen, te weinig aan de oorzaken. Wij vinden het belangrijk dat je gaat voor een globale, 
analytische aanpak van het probleem. 
Veel studenten zijn aanvankelijk sterk op zichzelf gericht, dat wil zeggen op hun eigen gedrag en 
hebben nog minder vragen waarbij het welzijn van de leerling in al zijn facetten voorop staat. 
Veel studenten zijn al snel blij met één oplossing, terwijl bij professioneel leraarschap hoort dat je een 
breed repertoire aan aanpakken ontwikkelt en bewust kiest uit verschillende mogelijkheden, afhankelijk 
van de kenmerken van de situatie. 
Vaak ook mist het reflectieproces van studenten continuïteit. 
 



Handleiding Stage Specifieke Lerarenopleiding Kunsten 2017-2018 
School of Arts KASK – Koninklijk Conservatorium Hogeschool Gent 
 

37 

3. Cyclisch leermodel Korthagen 
 
Om je wegwijs te maken in het reflectieproces baseren we ons op de theoretische bevindingen van 
Korthagen en Koster (1992), die het reflecteren hebben bestudeerd als cyclisch leerproces. We 
nemen van hen de schematische weergave over van het reflectieproces in het spiraalmodel. Zie figuur 1 
 
Bij het reflecteren volg je met grote aandacht systematisch en gestructureerd het eigen didactisch en 
agogisch handelen. Je probeert hierbij uit de opgedane ervaring lering te trekken voor de toekomst. In 
grote lijnen komt dit neer op het doen van vaststellingen i.v.m. het voorbije didactische handelen (fase 2 
en 3) en het daarop baseren van beslissingen t.a.v. toekomstige lessen of vormingsactiviteiten (fase 4). 
Het gaat m.a.w. om constateren en concluderen, samen met terugkeren naar de praktijk om de 
conclusies toe te passen. Met de praktijk is alles ook begonnen, zodat er sprake is van een cyclisch 
patroon van handelen (fase 1), constateren (fase 2 en 3), concluderen (fase 4) en uitproberen (fase 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

De reflectieve leersituatie   praktijksituatie 
 
Figuur 1: spiraalmodel van Korthagen 
De verschillende fasen uit dit model worden kort beschreven en aangevuld met concrete vragen die in 
elke fase kunnen worden gesteld.  
 
Fase 1: handelen 
Tijdens de demolessen, stagelessen en andere stage-activiteiten probeer je zaken uit en doe je 
ervaringen op die de basis vormen voor je reflectieproces. 
 
Fase 2: bewustwording van essentiële aspecten: terugblikken en constateren 
Na of zelfs tijdens het handelen kan een proces op gang komen van terugblikken op de stage-ervaring. 
Het is belangrijk dat dit terugblikken op de voorbije les of activiteit zo concreet en realistisch mogelijk 

1 
Handelen 
(ervaring) 

5 
Uitproberen in 

nieuwe situaties 

2 
Terugblikken op het 

handelen 

3 
Bewustwording en 

formulering van 
essentiële aspecten 

4 
Alternatieven ontwikkelen, 
daaruit kiezen en 
vooruitblikken 
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gebeurt en rekening houdt met zoveel mogelijk relevante aspecten. Daarom kan men daarbij een aantal 
vragen overlopen die het voorbije handelen in herinnering brengen. 
 

Wat wilde ik? (1) Wat wilden de leerlingen? (5) 

Wat deed ik? (2) Wat deden de leerlingen? (6) 

Wat dacht ik? (3) Wat dachten de leerlingen? (7) 

Wat voelde ik? (4) Wat voelden de leerlingen? (8) 

 
Fase 3: bewustwording van essentiële aspecten 
Wanneer je reeds voor een aantal lessen vastgesteld en beschreven hebt wat specifiek goed of fout 
gaat, kan je beginnen analyseren of er zich een patroon aftekent in je bevindingen. 
Je bekijkt de antwoorden op de verschillende gestelde vragen en probeert zelf te verklaren waarom je 
tot deze vaststellingen bent gekomen. Ga op zoek naar verbanden en conclusies. 
 
Hoe hangen de antwoorden op vorige vragen met elkaar samen? Wat is daarbij de invloed van de 
situationele context? Wat betekent alles nu voor mij? Wat is dus het probleem of de positieve 
ontdekking? 
Een uitgebreidere vragenlijst vind je in bijlage bij de handleiding voor reflecteren. 
 
Het met elkaar in verband brengen van de verschillende vragen, zal ertoe leiden dat je in het schema 
met richtvragen, pijlen zal kunnen trekken die aangeven hoe de verschillende beïnvloedende factoren 
op elkaar inwerken. Heel vaak zal dit je helpen om concreet te verwoorden welk interactieproces zich 
tijdens de les heeft voltrokken. 
 
Bvb. Je voelt je onzeker over je eigen autoriteit in de klas en laat daarom na tijdig ordemaatregelen te 
nemen, waardoor je leerlingen nog meer kabaal gaan maken, waardoor je als leerkracht steeds 
onzekerder voor de klas staat, enz…. 
 

Wat wilde ik? (1) Wat wilden de leerlingen? (5) 

Wat deed ik? (2) Wat deden de leerlingen? (6) 

Wat dacht ik? (3) Wat dachten de leerlingen? (7) 

Wat voelde ik? (4) Wat voelden de leerlingen? (8) 

 
Fase 4: alternatieven en vooruitblikken, toekomstgerichte conclusies 
Vanuit de conclusies ga je de praktijk in de toekomst bijsturen. Je kan nu oplossingen en alternatieve 
oplossingen bedenken voor de problemen die je tot nu toe bent tegengekomen. Je bent in staat de 
oplossing of de weg om tot de oplossing te komen zeer concreet te beschrijven. De nieuwe oplossingen 
gebruik je in je volgende lesvoorbereidingen. 
 
Welke alternatieven zie ik? Zijn de alternatieven concreet, uitvoerbaar, voor mij realiseerbaar…? Welke 
voor– en nadelen hebben de verschillende alternatieven? Welk alternatief zal ik kiezen? Wat neem ik 
mij voor in een volgende gelijkaardige situatie? 
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Fase 5: handelen 
Je probeert in een nieuwe, vergelijkbare situatie het gewenst gedrag te vertonen 
 
Wat wil ik bereiken? Waar let ik speciaal op? Wat ga ik uitproberen? 
 
Het is belangrijk dat je bij de volgende analyse van je les opnieuw oog hebt voor de eerder gekozen 
werkpunten. Ook en misschien vooral als je werkpunt zich nu eigenlijk niet meer stelt, moet je grondig 
nagaan waardoor je didactisch handelen zoveel efficiënter is geworden. Is er wel nog een leerweg te 
gaan dan kan je nu de volgende stap in de goede richting gaan bepalen. 
 
Als aan deze voorwaarde is voldaan, wordt met stap 5 dus een nieuwe cyclus ingezet in een opwaartse 
spiraal, waarin het didactisch en agogisch handelen steeds rijker, gevarieerder en efficiënter wordt. 
 
 
4. Handleiding logboek 
 
Aan de hand van volgende vragen kan je systematisch nadenken over de les die je gegeven hebt.  De 
antwoorden op deze vragen kunnen in het logboek komen dat achteraan in je stagemap zit.  
Voor het in te dienen reflectieverslag werk je met werkpunten zoals eerder reeds beschreven. De 
antwoorden op onderstaande vragen kunnen een hulp zijn om de werkpunten te formuleren.  
 

4.1 De voorbereiding 
 
Hoe keek je tegen deze les aan? 
Met welke aandachtspunten uit de evaluatie van vorige lessen hield je tijdens de voorbereiding van 
deze lessen uitdrukkelijk rekening? 
Welke specifieke problemen ondervond je tijdens de voorbereiding van deze les? 
tijdsinvestering 
formuleren van doelstellingen 
vinden van geschikte leerstof 
didactische werkvormen 
media 
evaluatie 
 
Weeg de eigen inbreng en de inbreng van de stagebegeleider tegenover elkaar af. Hoe stond je daar 
tegenover? 
Welke problemen i.v.m. de les verwachtte je na de voorbereiding? 
Welke problemen bij de realisatie van je les had je kunnen voorkomen door een andere en /of betere 
lesvoorbereiding? 
 

4.2 Het lesverloop 
 
De beslissingsmomenten 

- De doelstellingen 
Heb je de doelstellingen die je vooropgesteld had bereikt? Hoe kan je dit zien? 
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Ben je tevreden over de keuze van je doelstellingen of had je beter andere doelstellingen kunnen 
nastreven? 
 

- De leerinhoud 
Ben je tevreden over de keuze van de leerinhoud. Waarom wel/niet? 
Zijn er onderdelen die toch niet aan bod gekomen zijn? 
Zijn er onderdelen aan bod gekomen die je niet gepland had? 
Had je zelf voldoend inzicht in de leerinhouden? 
Was de leerinhoud duidelijk voor de leerlingen? 
 

- Didactische werkvormen en media 
Ben je tevreden over de gemaakte keuze? 
Heb je moeilijkheden ondervonden bij het hanteren van bepaalde didactische werkvormen of media? 
Waren de vragen en instructies duidelijk geformuleerd? Heb je correcties moeten aanbrengen? 
Was er voldoende variatie in werkvormen? 
Heb je werkvormen gehanteerd die je niet gepland had? Waarom? In functie van de doelstellingen? 
 

- Didactische principes 
Activiteitsprincipe, aanschouwelijkheidsprincipe, motivatieprincipe, integratie– en herhalingsprincipe, 
differentiëren en individualiseren. 
Hoe werd aan de verschillende principes gewerkt? 
Heb je hierbij tekorten vastgesteld? 
Heb je hierbij duidelijke voor en/of nadelen ondervonden? 
 

- Timing van de les 
Had je een goede start? Hoeveel tijd heb je nodig gehad voor de start van je les? 
Heb je je les kunnen afronden?  
Hoe verliep de organisatie tijdens je les? 
 

- Evalueren 
Ben je erin geslaagd de voorziene evaluatiemomenten uit te voeren? 
Hebben de resultaten daarvan het lesverloop beïnvloed? 
Laten de resultaten toe iets te zeggen over de bereikte doelstellingen? 
 
De beïnvloedingsfactoren 

- De leerkracht 
Hoe beleefde ik de les in het algemeen? 
Verschillende lesmomenten, fasen: 
Kende je momenten van spanning, ontgoocheling, bedreiging 
Hoe voelde je je bij het binnenkomen? 
Heb je op je taal gelet? (uitspraak, articulatie, ritme, expressie, taalfouten) 
Had je aandacht voor je lichaamshouding? 
Was je zelf geïnteresseerd in de les? Had dit consequenties? 
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- De leerlingen 
Was je oordeel over de beginsituatie juist? (reeds verworven leerdoelen, intelligentie, taalbeheersing, 
sociale omgang) 
Waren de leerlingen gemotiveerd? Hoe heb je dit opgemerkt? 
Waaraan lag het dat de leerlingen al dan niet gemotiveerd waren? 
Was er een goede relatie tussen de leerlingen onderling? 
Had je voldoende zicht op hun leerproces? 
 

- Interactie leerling-leerkracht 
Hoe denk je over je wijze van reageren tegenover de leerlingen (lesstijl, waardering,…) 
Had je aandacht voor alle leerlingen? 
Was er voldoende ruimte voor het nemen van initiatief en verantwoordelijkheid? 
Hoe vaak kwamen de leerlingen aan het woord in vergelijking met jezelf? 
Hoe gedroegen de leerlingen zich tegenover jou? 
 

- Situationele mogelijkheden 
Was de materiële accommodatie voldoende? 
Heb je zelf wijzigingen aangebracht voor of tijdens de les? 
 

- Externe factoren 
Heb je invloed ondervonden van externe factoren (mentor, andere leerkrachten, directie, ouders,…) 
Wat heeft bevorderend gewerkt? 
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