
 

 

 
 

Omgaan met diversiteit van studenten binnen stagebegeleiding 

Good practice 

Naam van de actie/manier van werken: student stimuleren tot zelfreflectie i.v.m. 

kwaliteiten en werkpunten 

 

Opzet / doel:  
 

Student is zich meer bewust van 
zijn kwaliteiten en werkpunten. 

 

Praktische uitwerking: 
 

 

Student krijgt opdracht i.v.m. 
zijn kwaliteiten en werkpunten 
(zie onder).  
Student bespreekt ‘collage’ van 
de opdracht met 
stagebegeleider vóór de stage. 
Bij feedbackgesprek tijdens en 
na stage wordt vertrokken van 
‘collage’. Student past deze aan 
en werkt erin verder.  

 

Linken met UDL: 
 
Student D: “Door hier actief 
mee bezig te zijn, kom ik tot 
één belangrijk werkpunt… ”   

Student krijgt verschillende 
mogelijkheden om opdracht 
vorm te geven. (R4) 
Student toont competenties 
i.v.m. zelfreflectie op 
persoonlijke manier. (R5) 
Student wordt gestimuleerd om 
zichzelf in te schatten en bij te 
sturen voor, tijdens en na stage. 
(R9) 

 

Kracht van deze actie: 
 
Student F: “Ik moet trager 
praten. Ik visualiseer dit door 
slakjes in de klas op te 
hangen… Telkens ik een slakje 
zie, ben ik mij ervan bewust dat 
ik trager moet praten.” 

Student neemt leerproces meer 
in handen. 
Stagebegeleider leert student 
beter kennen, vindt meer 
aansluiting bij student. 
Vrijheid in (creatieve) 
vormgeving maakt het 
aangenamer voor student en 
stagebegeleider. 



 

 

 
 

 

Tips bij uitvoering: Realiseerbaar wanneer je als 
stagebegeleider kleine groep 
studenten intensief begeleidt. 

 

Uitbreidingsmogelijkheden:  Student past ‘collage’ aan na 
stage. Hierop stelt 
stagebegeleider vraag naar 
volgende stage: ‘hoe ga je 
hiermee verder aan de slag?’ 

Illustraties door Taco Bals – foto’s, citaten en fragmenten opdracht zijn product van intervisiegroep Eye Opener 

 

 

Fragmenten uit opdracht i.v.m. kwaliteiten en werkpunten 

1. Wat zijn – als  toekomstig leerkracht -  mijn kwaliteiten (waar ben ik goed in?) en mijn 

werkpunten (waar moet ik aandacht voor hebben , extra inspanning voor doen?)? 

Je kan die zelf bepalen en/of halen uit feedback die je kreeg van mentor, docent, 

medestudent, iemand uit je omgeving... 

… 

2. Welke stappen wil je in deze stage actief zetten om : 

Je kwaliteiten nog meer in de verf te zetten? Je werkpunten aan te pakken? 

Voorzie per  kwaliteit en werkpunt minstens 1 concrete actie (formuleer in concreet waarneembaar 

gedrag). Misschien is het iets waar je nu al mee bezig bent. 

3. Wat en/of wie kan je hierbij ondersteunen?  

4. Geef dit alles vorm a.h.v. een ‘collage’  door middel van woorden, muziek,  tekst , foto, beelden, 

materiaal, tekeningen, kleur, schetsen... Kies een vorm die echt bij je past en die je ondersteunt bij 

het aandacht  geven aan je kwaliteiten en werkpunten.  Je kan dit op papier doen, maar ook digitaal , 

via een filmpje... Het hoeft niet esthetisch of technisch perfect te zijn, de vorm is slechts een middel. 

Het is een werkdocument dat je zal helpen bij je stage, als reminder voor jezelf! Dit document  wordt 

niet geëvalueerd.  

5. Breng de ‘collage’ (in welk vorm ook) mee naar het voorbereidend gesprek voor de stage.   

6.Tijdens en na de stage zal je hierover reflecteren.  

… 


