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1. Situering 

 

Tijdens de stages van het derde jaar stellen we alles in het werk om de basiscompetenties van de beginnende 

leraar kleuteronderwijs verder te helpen verwerven en te vervolmaken. Stage lopen is immers een middel om 

te groeien tot een competente leraar, het is geen doel op zich. Stage dient in eerste instantie om te leren, om 

te groeien.  

 

Stage 1 is een voortzetting van wat de student verworven heeft in de twee voorafgaande opleidingsjaren. De 

integratie van de verworven kennis, vaardigheden en attitudes staat dus centraal. Bovendien is een verdieping 

aangewezen. 

Deze stage is eveneens een verdere bekwaming in het zelfstandig in de klas staan. De stageperiodes vergen 

meer zelfstandigheid. Er wordt gewerkt aan het vermogen tot zelfevaluatie en zelfsturing met betrekking tot 

het pedagogisch-didactisch handelen.  

 

De differentiatiestage biedt de studenten de kans om andere of aangrenzende werkterreinen van de 

kleuteronderwijzer te verkennen. Hier krijgt de student verder de kans om basiscompetenties te verwerven. De 

aard van de geoefende basiscompetenties zal mede bepaald worden door de beginsituatie van de student en 

de eigenheid van de stageplaats. Studenten hebben de mogelijkheid om zich te versterken in de kleuterklas 

met eventueel een extra uitdaging of zich te verdiepen in een nieuwe context.  

 

In de ingroeistage krijgen de integratie en de verdieping van de verworven kennis, vaardigheden en attitudes 

nog meer kansen. Bovendien krijgt de student hier expliciet de kans om door te groeien tot alle 

basiscompetenties, de student neemt gedurende een langere periode de volle verantwoordelijkheid op voor 

een klasgroep en hij verkent volop het totale schoolgebeuren. De student heeft contacten met ouders en 

externen, hij participeert geëngageerd aan het schoolleven zoals het is… 

Hier groeit de stagecompetentie uit tot ‘startcompetentie van een beginnende leraar’. 

 

In het derde jaar willen we de student verder stimuleren tot zelfverantwoordelijk leren. 

“Ben ik in ontwikkeling en hoe ben ik in staat deze ontwikkeling in handen te nemen?” zijn hierbij cruciale 

aandachtspunten. 

We focussen op het leervermogen van de student. Met leervermogen bedoelen we: 

- het vermogen van de stagiair om aan te geven wat goed loopt en wat minder goed; 

- het vermogen van de stagiair om te onderzoeken waar de oorzaak ligt van zijn ‘succes’ of ‘falen’; 

- het vermogen van de stagiair om actief op zoek te gaan naar alternatieven. 

Het is namelijk zo dat startende leraren over deze reflectievaardigheden moeten beschikken om blijvend te 

kunnen ontwikkelen (levenslang leren). 

 

Omwille van het competentiegericht leren, omwille van het reflectief ervaringsleren kiezen we consequent 

voor het werken met een portfolio. 

 

 

 



   
 

 

2. De betekenis van het portfolio binnen de opleiding 

 

Verschillende elementen kunnen beschouwd worden als de kern van het portfolio (Janssens, Boes & Wante, 

2002). 

 

• Het gaat om een verzameling van het werk van studenten.  

 

Puur etymologisch is een portfolio een ‘map waarin stukken worden bijgehouden’. In een onderwijscontext 

gaat het om documenten die een student in de loop van de betreffende opleiding maakt (projecten, 

lesvoorbereidingen, didactische materialen, stagedocumenten, reflectieverslagen, video- en audio-opnames, 

foto’s…) of verzamelt (beoordelingen en verslagen opgesteld door een mentor of docent, commentaren van 

medestudenten…). In de literatuur worden zij vaak ‘bewijsstukken’ genoemd. 

 

• Elke student stelt zelf zijn of haar portfolio samen. 

 

Dit element sluit aan bij recente ontwikkelingen in de leerpsychologie, waarin de activiteit en de 

verantwoordelijkheid van de student met betrekking tot het eigen leerproces centraal staan. 

Het gaat er concreet om dat de student: 

(1) zelf de relevante bewijsstukken selecteert die in de portfolio worden opgenomen; 

(2) deze zelf ordent tot een representatieve, doordachte en georganiseerde dwarsdoorsnede van zijn of 

haar werk. 

 

• In een portfolio wordt een groei of ontwikkeling in competentie gedocumenteerd aan de hand van 

relevante documenten. 

 

Dit element houdt drie belangrijke criteria in voor de selectie van de opgenomen bewijsstukken. De 

bewijsstukken moeten 

(1) duidelijk betrekking hebben op de te realiseren competenties; 

(2) het beheersingsniveau van de competenties van de student op een bepaald ogenblik aantonen; 

(3) de verschillende stappen of fasen in de ontwikkeling van deze competenties in de loop van de 

opleiding illustreren. 

 

• Essentieel is de reflectie, in de vorm van schriftelijke commentaren, van de student zelf. 

 

Het gaat hier om het belangrijkste verschil tussen een portfolio en een dossier. Een dossier bevat wel allerlei 

bewijsstukken, maar geen commentaren vanwege de samensteller. Essentieel in een portfolio daarentegen zijn 

allerlei ‘bijschriften’, waarin de keuze en de inhoud van de opgenomen bewijsstukken wordt verduidelijkt en/of 

waarin gereflecteerd wordt op de ontwikkeling in de competentie die in het portfolio wordt gedocumenteerd. 

 

• Het portfolio is onderwerp van gesprek tussen docenten, mentoren en studenten. 

 

Dit element sluit aan bij het portfolio als assessmentvorm. Docenten beoordelen niet alleen de inhoud (de 

schriftelijke reflectie en bijgeleverde bewijsstukken) van het portfolio. Docenten en mentoren gaan op 

geregelde momenten het gesprek aan met de studenten over hun portfolio. Op die manier kunnen de 

studenten hun vorderingen met betrekking tot bepaalde competenties verduidelijken aan de hand van hun 

reflectie en de gekozen bewijsstukken in het portfolio. Het portfolio is in dat opzicht een hulpmiddel voor 

studenten om hun vorderingen bespreekbaar te maken. De docenten, mentoren kunnen feedback geven op  

het portfolio en op de vorderingen die de studenten maken. De studenten kunnen die feedback gebruiken om 

te komen tot betere reflecties, zorgvuldiger gekozen bewijsstukken enzovoort. 



   
 

 

 

De stages in het derde jaar en het stageportfolio stellen de student in de mogelijkheid om verder te groeien tot 

een voldoende beheersing van de basiscompetenties voor de leraar kleuteronderwijs. Tijdens de stages wordt 

een portfolio aangelegd. Dit is een map waarin het eigen leerproces doorheen de stages gedemonstreerd 

wordt.  

De basiscompetenties voor de leraar kleuteronderwijs en de domeinspecifieke leerresultaten (DLR) zijn de rode 

draad aangezien dit het referentiekader is waartoe studenten worden opgeleid. Doel is om over de praktijk na 

te denken, de startcompetentie te onderkennen en initiatieven te nemen via een persoonlijk werkplan voor de 

eigen verdere ontwikkeling. 

Het komt er op aan dat de student… 

- zich bewust wordt van het eigen denken en handelen in positieve en minder positieve aspecten en dat 

ook kan verwoorden in een didactische en pedagogische vaktaal; 

- tot een grondige analyse en exploratie van de problemen komt; 

- op creatieve en kritische wijze zoekt naar oplossingen voor deze problemen en naar 

handelingsalternatieven; 

- de gebruikte oplossingen en/of handelingsalternatieven kan beoordelen op hun effectiviteit. 

 

Het is een leerproces dat moet doorlopen worden, niet volgens een voorgeschreven weg maar via een 

zelfgekozen weg, gebaseerd op je eigen leerstijl en leervermogen. Hiertoe is de begeleiding vanuit de 

hogeschool en de stageschool cruciaal. Daartoe hebben we de stages doelgericht geprogrammeerd en 

uitgebouwd.  

 

De inhoud van het portfolio heeft de bedoeling een groeiproces op 2 niveaus aan te moedigen die elkaar 

wederzijds beïnvloeden. 

Zoals reeds vermeld wil een portfolio studenten op weg zetten om verder te werken aan de nog te verwerven 

basiscompetenties. Aan de hand van het portfolio reflecteren studenten op hun leerproces bij het verwerven 

van die competenties. Belangrijk hierbij is dat het niet enkel gaat om het resultaat, maar ook en vooral om de 

persoonlijke ontwikkeling (spoor 1). Bovendien evolueert een student ook in zijn denken over onderwijzen 

(spoor 2). Hij wordt zich doorheen de opleiding bewust van het eigen unieke denken over onderwijs en over 

zichzelf als onderwijsgevende.  

 


