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Omgaan met diversiteit van studenten binnen stagebegeleiding 

Good practice 

Naam van de actie/manier van werken: student aanzetten tot zelfregulatie via selectie van 

persoonlijke focuscompetenties 

 

Opzet / doel:  
 

Student neemt zijn eigen 
leerproces meer in handen. 

 

Praktische uitwerking: 
 
Student K: “Ik ga extra 
opdrachten voorzien voor 
snelle werkers zoals bv. een 
kruiswoordraadsel, 
woordzoeker, … die te maken 
hebben met het thema 
waarrond er gewerkt wordt. 
Zo kan ik de snelle werkers ook 
nog zinvol aan het werk 
zetten.” 

 

Voor de stage selecteert de 
student focuscompetenties (= 
competenties waaraan hij 
prioritair wil werken tijdens de 
stage). Bij deze 
focuscompetenties formuleert 
student doelen en concrete 
acties.  
Na de stage maakt student 
reflectieopdracht (zie onder): 
hierin bespreekt hij 
ondernomen acties en 
formuleert uitdagingen voor 
volgende stageperiode. 

 

Linken met UDL: 
 
Student P gebruikte cartoon 
om persoonlijke doelstelling te 
illustreren. 

 
Stagebegeleider: “studenten 
hebben het positief ervaren: 
de mogelijkheid om een focus 
te kiezen, de 
keuzemogelijkheid.” 

Opdracht staat op papier en is 
mondeling toegelicht. (R1) 
Studenten krijgen veel ruimte, 
vrijheid om reflectie in kaart te 
brengen (kiezen van eigen taal). 
(R4) 
Studenten leren zelf prioriteiten 
inschatten (R6) en worden 
uitgedaagd om zelf oplossingen 
te zoeken voor werkpunten 
(R9). 

 

Kracht van deze actie: 
 
Student K: “Je denkt dieper na 
over je doelstelling waarrond 
je wil werken. Je kan op deze 
manier efficiënt reflecteren en 

Studenten kiezen zelf waar ze 
prioritair willen op inzetten. Ze 
leren zelf prioriteiten inschatten 
en ze leren zelf oplossingen te 
zoeken voor de uitdagingen van 
het leraarschap. 
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jezelf aansporen om het de 
volgende stage (nog) beter te 
doen.” 

 

Tips bij uitvoering: Ook oog hebben voor positieve 
elementen: wat kun je reeds 
goed? Welke zijn je sterktes? 
Hoe kunnen je sterktes helpen 
bij het verbeteren van zwaktes? 
Een veilige omgeving creëren: 
problemen aankaarten is geen 
teken van zwakte, maar een 
teken van bereidheid tot leren 
(zelfs als dit betekent dat 
bepaalde minimumcriteria 
momenteel niet worden 
behaald). 
Respect hebben voor de manier 
waarop studenten leren (al sluit 
die niet altijd aan bij de eigen 
manier van werken). 

 

Uitbreidingsmogelijkheden:  Een systeem dat geïntegreerd is 
in de stages van de volledige 
opleiding. 
Opdracht aanbieden via een 
andere ‘taal’ i.p.v. tekstueel. 
Een opdracht illustreren met 
herkenbare beelden zoals 
verkeersborden.  
Grondige bespreking voorzien 
op belangrijke momenten (voor 
de start van de stage, tijdens de 
stage en erna) om student –
waar nodig- te ondersteunen bij 
het concretiseren van zaken, 
probleemoplossend handelen 
te stimuleren, … 

Illustraties door Taco Bals - citaten en fragmenten opdracht zijn product van intervisiegroep Eye Opener 
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Fragmenten uit opdracht i.v.m. selectie persoonlijke focuscompetenties 

 

1. … Herbekijk de doelen die je formuleerde bij je focuscompetenties...  

Selecteer de doelstelling waar je het meeste aan hebt kunnen werken (los van het resultaat). 

…  

2. Geef een overzicht van de acties die je voor de start van de stage hebt geformuleerd. 

 

Licht grondig toe welke acties je precies hebt ondernomen (voor, tijdens en na de stage). 

Denk hierbij ook aan volgende elementen: hulpmiddelen/hulplijnen die je hebt gebruikt, de 

frequentie waaraan je aan je doel hebt gewerkt, … 

De manier waarop je het verloop in kaart brengt mag je zelf kiezen. Mogelijkheden zijn: 

- een geschreven tekst; 
- een filmpje; 
- een auditief fragment; 
- een portfolio; 
 

3. Eenmaal de ondernomen acties in kaart zijn gebracht, ga je deze evalueren. Hiervoor kun je 
gebruik maken van een 10-puntenschaal, schaalvraag (Coert Visser, 2012), richtvragen (Wat 
liep goed? Wat heb je bereikt? Wat neem je mee naar een volgende praktijkervaring?), ...  

                                               

… 

4. Terugkoppeling naar de doelen die je formuleerde bij de focuscompetenties 

Welke acties kunnen je nog dichter bij je doel brengen? Hoe kun je je actie verder 

optimaliseren, bijsturen? 

De manier waarop je dit onderdeel in kaart brengt is opnieuw vrij te kiezen. 

… 


