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Hoofdstuk	1	
Groeikansen	creëren	voor	leraren-in-wording	
 
 
 
Het	optimaal	kunnen	organiseren	van	stagemogelijkheden	voor	alle	stu-
denten/cursisten1	die	een	lerarenopleiding	volgen	is	geen	evidentie.	Niet	
alleen	zorgde	het	Decreet	van	15	december	2006	betreffende	de	leraren-
opleidingen	in	Vlaanderen	(2006)	ervoor	dat	het	volume	van	het	praktijk-
gedeelte	vooral	 in	de	specifieke	 lerarenopleidingen	aan	de	CVO’s	en	de	
universiteiten	 flink	 toenam.	 Daarnaast	 leidde	 de	 flexibilisering	 van	 het	
hoger	onderwijs,	vooral	binnen	de	geïntegreerde	lerarenopleidingen	aan	
de	 hogescholen	 en	 de	 specifieke	 lerarenopleidingen	 aan	 de	 CVO’s,	 tot	
een	 grotere	 variatie	 in	 de	manier	waarop	 leertrajecten	worden	doorlo-
pen.	 Het	 inplannen	 van	 stages	 en	 het	 ruim	 vooraf	 inschatten	 van	 het	
aantal	 stagiairs	 voor	welbepaalde	 stageopdrachten	werd	moeilijker,	 zo-
wel	voor	de	opleidingen	als	voor	de	stagescholen.	
	
	
1.1 De	context	van	het	onderzoek	

	
In	 het	 eerdere	Onderzoek	 naar	 het	 haalbaar	 en	 duurzaam	 organiseren	
van	 stages	 (De	 Jaegher	 e.a.,	 2015)	 stelden	 we	 vast	 dat	 scholen	 zich	
enorme	inspanningen	getroosten	om	de	aanvragen	voor	stage	die	bij	hen	
binnenkomen	 tijdig	 en	 adequaat	 te	 verwerken.	 De	 verwerking	 blijkt	
evenwel	minder	eenvoudig	als	het	gaat	om	minder	evidente	onderwijs-
vakken	 en	 moeilijkere	 vakkencombinaties.	 Het	 vergt	 van	 alle	 partners	
heel	 wat	 puzzelwerk	 om	 alle	 studenten/cursisten	 een	 stageplaats	 te	
kunnen	aanbieden.	Vandaar	dat	we	in	het	eerste	onderzoeksproject	on-
derzochten	in	welke	mate	het	digitale	stageregistratiesysteem	stageaan-
vraag.be,	 dat	 in	 Oost-	 en	 West-Vlaanderen	 door	 alle	 scholengemeen-
schappen	voor	secundair	onderwijs	van	het	netwerk	Katholiek	Onderwijs	

																																																													
1 In de lerarenopleidingen van de universiteiten en de hogescholen wordt meestal 
gesproken over studenten. In de Centra voor Volwassenenonderwijs is de term 
cursisten dan weer gangbaar. De voorstellen in dit boek gelden voor alle leraren-
opleidingen en alle leraren-in-wording. Om de tekst leesbaar te houden wordt 
naar studenten/cursisten verwezen in de hij/hem/zijn-vorm. Uiteraard bedoelen 
we daarmee alle leraren-in-wording.   
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Vlaanderen	 wordt	 gebruikt,	 effectief	 ondersteunend	 is	 bij	 het	 afpassen	
van	de	aanvragen	vanuit	de	lerarenopleidingen	op	de	beschikbare	stage-
plaatsen	in	de	scholen.	We	formuleerden	in	dat	kader	heel	wat	aanbeve-
lingen	om	te	komen	tot	een	upgrade	van	het	systeem	om	nog	meer	faci-
literend	te	kunnen	werken.	Zo	werd	het	via	het	systeem	kunnen	overleg-
gen	om	aldus	over	en	weer	een	concrete	stageaanvraag	aan	te	vullen,	bij	
te	sturen	of	te	verfijnen	als	een	belangrijk	tekort	van	het	huidige	systeem	
gesignaleerd.	Daarnaast	was	er	ook	unaniem	vraag	naar	het	structureel	
inbedden	 van	 de	 zogenaamde	 klasoverstijgende	 of	 mesotaken	 bij	 het	
formuleren	en	doorsturen	van	een	stageaanvraag.		
	
	
1.2 Klasoverstijgende	taken	als	vorm	van	werkplekleren	

	
Leraar	worden	 impliceert	 veel	meer	dan	het	 goed	en	adequaat	 kunnen	
lesgeven.	Zeker	in	een	eind-	of	ingroeistage,	maar	daarom	niet	exclusief	
daar,	 is	 het	 in	 een	 opleidingstraject	 dus	 de	 bedoeling	 dat	 stagiairs	 ook	
andere	aspecten	van	het	 teamgebeuren	en	de	 schoolcultuur	 leren	ken-
nen.	Dit	gebeurt	deels	gewoon	spontaan	als	stagiairs	gedurende	een	wat	
langere	tijd	aanwezig	zijn	 in	de	stageschool,	maar	het	moet	bewust	ook	
worden	opgenomen	door	middel	van	het	inbedden	van	een	pakket	klas-
overstijgende	taken	in	de	stageopdracht	zodat	er	tijdens	elke	stageweek	
gedurende	 een	 aantal	 uren	 aan	 deze	 taken	 moet	 en	 kan	 worden	 ge-
werkt.		
	
In	Vlaanderen	benoemt	men	deze	 activiteiten	 vaak	 als	mesotaken,	 ver-
wijzend	 naar	 één	 niveau	 van	 een	 klassieke,	 organisatorische	 driedeling	
van	het	onderwijsveld:	
-	 micro-	of	klasniveau;	
- meso-	of	schoolniveau;	
- macro-	of	overkoepelend	beleidsniveau	(overheid).	
	
In	Nederland	worden	activiteiten	als	deze	eerder	klasoverstijgende	 vor-
men	 van	 werkplekleren	 genoemd	 (Koster	 &	 Leeferink,	 s.d.;	 Leeferink,	
Koopman,	Beijaard,	&	Ketelaar,	2015).	Er	is	trouwens	een	internationale	
tendens	om	 in	de	context	van	beroepsgerichte	opleidingen	meer	 syste-
matisch	 te	 spreken	 over	 werkplekleren	 dan	 over	 stages	 (Billett,	 2006;	
Onstenk,	2003).	Ook	voor	 lerarenopleidingen	 is	het	besef	al	een	tijd	ge-
groeid	 dat	 stage	 meer	 is	 dan	 louter	 praktisch	 oefenen	 wat	 in	 theorie	
werd	aangeleerd.	Stages	 in	een	school-	en	klasomgeving	 zijn	een	speci-
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fieke	vorm	van	leren	geworden	(Koster	&	Onstenk,	2009).	In	Vlaanderen	
wordt	werkplekleren	soms	nog	gebruikt	als	verwijzing	naar	een	specifie-
ke	 vorm	 of	 leerroute	 van	 (leraren)	 opleiden,	 waarbij	 het	 grootste	 deel	
van	de	opleidingstijd	op	school	en	niet	 in	een	opleidingsinstelling	wordt	
doorgebracht.	 Toch	 is	 duidelijk	 dat	 werkplekleren	 eigenlijk	 en	 vooral	
verwijst	 naar	 een	 kwalitatief	 partnerschap	 waarbij	 opleiding	 en	 onder-
wijsveld	samen	verantwoordelijkheid	opnemen	voor	een	sterke	leererva-
ring,	 in	 ons	 geval	 tot	 leraar	 (Wante,	 2013).	 Strikt	 genomen	 is	 de	 om-
schrijving	stage	op	micro-	(klas)	of	op	mesoniveau	 (school)	ook	niet	cor-
rect.	 Zelfs	 bij	 de	 les-	 en	 meer	 klasgebonden	 opdrachten	 komen	 de	
schoolcultuur	of	de	maatschappelijke	 impact	op	de	eindtermen	of	 leer-
plannen	ook	mee	om	de	hoek	kijken.	Daar	moeten	leraren	als	cultuurpar-
ticipanten	of	 als	 teamleden	 zich	bewust	 van	 zijn.	De	afgrenzing	als	me-
sotaken	is	dus	niet	de	allerbeste	omschrijving.	Daarom	hanteren	we	ver-
der	 in	dit	boek	de	omschrijving	klasoverstijgende	taken	als	vorm	van	le-
ren	op	de	werkplek	 (dat	 laatste	verwijst	naar	het	gezamenlijke	partner-
schap	tussen	school	en	opleiding	om	dit	vorm	te	geven).	Meteen	zijn	ook	
de	titel	en	ondertitel	van	dit	boek	verklaard.		
	
Alle	 lerarenopleidingen	nemen	de	klasoverstijgende	 taken	op	 in	de	 sta-
georganisatie,	maar	vooral	cursisten	uit	de	specifieke	lerarenopleidingen	
van	de	CVO’s	krijgen	heel	wat	van	deze	taken	en	communiceren	hierover	
vaak	te	weinig	op	voorhand	met	de	stagescholen	(De	Jaegher	e.a.,	2015,	
p.	 67	 en	 85).	 Het	 verwondert	 daarom	 niet	 echt	 dat	 stagescholen	 met	
argusogen	 kijken	 naar	 de	 binnenkomende	 stageaanvragen:	 wordt	 er	
meteen	al	duidelijk	aangegeven	welke	taken	de	stagiair	moet	opnemen,	
en	 zo	 ja,	 is	 dit	 haalbaar?	Niet	 alleen	 de	 stagiairs	 zelf	 ervaren	 veel	 klas-
overstijgende	taken	als	routine,	als	nummertjes	die	ze	verplicht	moeten	
draaien:	ook	 stagescholen	 zelf	 zijn	 vragende	partij	 naar	 taken	die	bete-
kenisvol	zijn	binnen	de	eigen	planning,	of	ook	naar	taken	die	creatieve	of	
innovatieve	impulsen	de	school	binnen	brengen.		
	
Duidelijk	 is	alvast	dat	er	nood	is	aan	uitwisseling	en	overleg	tussen	lera-
renopleidingen	en	stagescholen	waar	het	gaat	om	het	haalbaar	en	duur-
zaam	 organiseren	 van	 stages.	 Naast	 de	 puur	 administratief-organisa-
torische	kant	wat	betreft	het	geplaatst	krijgen	van	studenten/cursisten	is	
er	ook	het	meer	inhoudelijke	verhaal	waarin	beide	partners	elkaar	moe-
ten	 vinden.	 Enerzijds	 met	 het	 oog	 op	 het	 aan	 alle	 leraren-in-wording	
kunnen	garanderen	dat	ze	pre-service	les-,	team-	en	schoolervaring	kun-
nen	opdoen,	maar	 anderzijds	 ook	 om	ervoor	 te	 zorgen	dat	 allerlei	 ver-
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nieuwingsimpulsen	 via	 deze	 collega’s	 in	 opleiding	 naar	 de	 school	 toe	
kunnen	 worden	 gehaald.	 In	 plaats	 daarvan	 voelen	 stagescholen	 zich	
momenteel	nog	 te	vaak	de	 ‘uitvoerders’	 van	wat	de	 lerarenopleidingen	
voorschrijven,	 dus	 is	 het	 echt	wel	 belangrijk	 om	 samen	 te	 zoeken	 naar	
invullingen	waarbij	 er	–	waar	mogelijk	–	 rekening	wordt	gehouden	met	
de	concrete	vragen	of	noden	van	de	 stagescholen.	En	natuurlijk	mogen	
we	in	dit	hele	verhaal	ook	de	student/cursist	zelf	niet	uit	het	oog	verlie-
zen:	welke	leervragen	spelen	er	bij	hem?	Welke	talenten	wil	hij	inzetten	
om	de	stage	iets	extra	mee	te	geven?	
		
In	het	vervolgonderzoek	zijn	wij	daarom	op	zoek	gegaan	naar	antwoor-
den	op	deze	vragen:	
-	 Hoe	 kunnen	 lerarenopleidingen	 en	 stagescholen	 samen	 garant	
	 staan	voor	optimale	groeikansen	voor	alle	stagiairs?	
- Hoe	kunnen	studenten/cursisten	bij	het	zoeken	naar	antwoorden		 of	
	 oplossingen	ook	zelf	actief	een	rol	spelen?	
	
Samen	opleiden	vormde	het	centrale	thema	in	dit	vervolgonderzoek.	Het	
team	van	de	Katholieke	Hogeschool	Vives	 -	 campus	Brugge	nam	als	 in-
valshoek	het	zoeken	naar	manieren	om	tot	meer	afstemming	te	komen	
bij	het	 invulling	geven	aan	het	pakket	klasoverstijgende	taken	dat	stagi-
airs	tijdens	hun	stages	moeten	opnemen.	Het	team	van	de	Arteveldeho-
geschool	nam	in	opdracht	van	het	Expertisenetwerk	Lerarenopleidingen	
AU	Gent	een	bredere	scoop	door	na	te	gaan	hoe	partnerschappen	tussen	
lerarenopleidingen	 en	 stagescholen	 op	 een	 doordachte	 en	 duurzame	
manier	invulling	kunnen	krijgen.		
	
In	hoofdstukken	3	en	4	gaan	we	 in	op	de	 instrumenten	die	uit	het	ver-
volgonderzoek	 naar	 voren	 zijn	 gekomen.	 We	 bespreken	 het	 als	 gelijke	
partners	 afstemmen	 over	 klasoverstijgende	 taken	 (hoofdstuk	 3),	 het	
invulling	geven	aan	partnerschappen	(hoofdstuk	4).	In	hoofdstuk	2	schet-
sen	we	eerst	het	globale	kader	van	waaruit	het	vervolgonderzoek	gestal-
te	kreeg.	 In	het	tweede	deel	van	het	boek	vertalen	we	dit	 in	drie	draai-
boeken	voor	elk	van	de	betrokken	partners:	de	lerarenopleiding,	de	sta-
geschool	 en	 de	 stagiairs.	 Een	 leesrooster	 als	 snelle	 oriëntatie	 op	 de	
draaiboeken	sluit	het	geheel	af.	

	
	
	




