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HAO ACTIEVE STAGE 3 + INGROEISTAGE 3 
 

Eindgesprek leidraad  
 

 

Doel  

De stage in het derde jaar en meer specifiek de ingroeistage vormen het sluitstuk van de opleiding. Vandaar wordt er 

een groot belang gehecht aan het eindgesprek waarbij student-mentor-directie-praktijkpedagoog betrokken worden.  

Op het einde van de ingroeistage wordt dit eindgesprek voorzien om de realisaties en evoluties doorheen het derde 

jaar en de ingroeistage vast te stellen. De student moet een inschatting maken van het stageverloop en de beheersing 

van de verschillende basiscompetenties. Daarenboven moet hij tijdens dit gesprek aantonen dat hij de persoonlijke en 

professionele groei zelfstandig heeft gestuurd. De directie, de mentor en de praktijkpedagoog vullen aan vanuit het 

eigen perspectief. Het portfolio, vertrekkende vanuit de 10 verwachte basiscompetenties, is hierbij een belangrijk 

referentiepunt.  

  

 

Situering 

 In de opleiding zien we stage lopen als een middel om te groeien tot een competente leraar. Deze 

ingroeistage overstijgt vorige stageperiodes in die zin dat de student geruime tijd verantwoordelijk is voor 

een klasgroep en dat hij, waar mogelijk, kennismaakt met de bredere werking van de school en zo geleidelijk 

aan doorgroeit tot een medewerker op de stageschool en lid van het schoolteam. Dergelijke stage stelt de 

student in staat te groeien tot een voldoende beheersing van alle basiscompetenties (DLR) die bereikt 

moeten worden binnen de Educatieve Bachelor Kleuteronderwijs (EBA KO).  

 Dergelijk stageconcept kan maar lukken als de stageschool bereid is mee te werken aan dit doel. We zijn 

meer dan ooit partners in het opleiden van studenten. We zijn heel blij met de bereidheid om betrokken het 

mentorschap op te nemen en de student wegwijs te maken in de complexe klas- en schoolrealiteit. De 

mentor en de stageschool krijgen een belangrijke rol toebedeeld in deze ingroeistage. Vandaar dat we het 

belangrijk vinden om een eindbespreking te houden met alle betrokken partijen samen rond de tafel. 

 Tijdens het eindgesprek wordt geen punt of eindoordeel uitgesproken omdat het slechts één onderdeel is 

van de eindevaluatie. De praktijkpedagoog wil vooral nagaan hoe de student functioneert in de klas en op de 

school tijdens het afgelopen schooljaar en de ingroeistage met de focus op het zelfstandig sturen van het 

eigen leerproces door de student. De verwachte 10 basiscompetenties zijn hierbij het referentiekader.   
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Praktische organisatie 

 De praktijkpedagoog komt aan het einde van de stage langs voor het eindgesprek. De praktijkpedagoog 

bezorgt aan de student data, de student is verantwoordelijk om deze data te bespreken en vast te 

leggen met de directie en de mentor.  

De datum en het tijdstip van het eindgesprek wordt in samenspraak met de stageschool vastgelegd.  

 Volgende personen worden uitgenodigd op het gesprek: de student, de mentor(en), de directie van de 

school. Eventueel kan de school beslissen om ook andere betrokken leerkrachten te laten participeren. 

 Als er 2 ingroeiers staan op dezelfde stageschool dan gebeuren de 2 besprekingen opeenvolgend. De ene 

ingroeier vervangt dan in de klas van de andere ingroeier tijdens de bespreking. 

 Als er slechts 1 ingroeier stage loopt op de school, dan vragen we aan de school of het mogelijk is om de klas 

over te nemen gedurende ongeveer 1 uur. Eventueel kan de bespreking ook plaatsvinden op een moment 

dat een bijzondere leermeester aan het werk is met de klas. Als dit niet binnen de mogelijkheden ligt van de 

school, dan wordt gezocht naar een oplossing die wel haalbaar is voor de betrokkenen. 

 

 

Scenario van het gesprek 

 De PRAKTIJKPEDAGOOG start met een intro waarbij hij eventueel kort terugblikt naar de stageperiodes uit de 

Actieve Stage.   

 

 De STUDENT neemt het woord.  

Hij bereidt zich grondig voor op basis van onderstaande punten, het portfolio, de agenda en de stagemap. Hij 

brengt al deze documenten mee naar het gesprek.  

 

 De student schetst in grote lijnen zijn stage-ervaringen 

 hij verwoordt wat hij ondernomen heeft in de klas (welke thema’s, hoe uitgebouwd), hierbij kan het 

nuttig zijn de klas te typeren naar populatie; 

 hij verwoordt wat hij al verkend heeft op schoolniveau; 

 hij geeft aan wat hij nog van plan is. 

 De student verwoordt zijn leerervaringen over de hele stageperiode zowel op vlak van voorbereiden, 

realiseren en reflecteren. Hierbij geeft hij de wijze waarop hij leerde aan. Hiertoe gebruikt hij zijn 

portfolio. Hij bewijst dat hij zijn evolutieproces onder ogen ziet en onder woorden kan brengen. 

 De student schetst zijn kwaliteiten. 

 De student schetst zijn verdere werkpunten en geeft aan hoe hij van plan is hierin verder te groeien. 

 

 

 De MENTOR en de DIRECTIE  

De mentor kan zich voorbereiden door het beoordelingsformulier vooraf te lezen of in te vullen.  

 De mentor en de directie geven eveneens in grote lijnen een globale indruk weer over het functioneren 

in de klas- en in de schoolcontext.  

 Sterktes, groeipunten en evoluties uit het verhaal van de student worden bevestigd, weerlegd of 

aangevuld. 

 Het is de bedoeling dat de mentor bij het afsluiten van de stage de inhoud van dit 

beoordelingsformulier communiceert aan de student.  
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 De PRAKTIJKPEDAGOOG  

 De praktijkverantwoordelijke vult eventueel aan vanuit stagebezoeken.  

 Tijdens het gesprek van de student, mentor en directie waakt hij erover dat alle essentiële 

basiscompetenties aan bod gekomen zijn. Hij stelt eventueel bijkomende vragen. 

 Hij vat het gesprek samen, geeft zijn indruk weer over wat hij hoort (waardeoordeel student) en hoe dit 

kadert in het leerproces over het jaar van de student.  

 Hij vraagt om het leerproces van de student verder op te volgen en daarover verder te rapporteren in 

het beoordelingsformulier.  

 Hij rondt het gesprek af en benadrukt hierbij dat het eindgesprek slechts een onderdeel van de 

eindbeoordeling is.  

 De praktijkverantwoordelijke doet een rondgang in de stageklas met de student. 

 De student illustreert hier hoe hij het huidige thema concretiseert, hij licht o.a. de verschillende 

speelwerkplekken toe. 

 De praktijkverantwoordelijke heeft inzage in het portfolio, de agenda en de stagemap. Hij gaat hierover 

in gesprek met de student, gaat na of alles in orde is en geeft eventuele aanwijzingen tot 

kwaliteitsverhoging. 

 

 

Wat na het eindgesprek?  

 De praktijkverantwoordelijke kijkt alle stagedocumenten na en zorgt voor de verwerking van alle informatie.   

 De praktijkverantwoordelijke kan in samenspraak met zijn studenten een vroegere datum afspreken om alles 

in te dienen, zodat er voldoende tijd beschikbaar is om alles door te nemen. 

 De verslagen van de stagebezoeken worden samen met de informatie uit het eindgesprek, het 

beoordelingsformulier van de mentor, het stageschrift, de evaluatie van de stagemap, agenda en het 

portfolio verwerkt in een syntheseverslag. 

 Dit syntheseverslag wordt besproken met het volledige betrokken docentenkorps. Dan pas wordt er besloten 

tot een cijfer.  
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