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Dinsdag 2 februari 2016



PJK: opvoeding en coaching2



 Opstartperiode afgesloten

 Grote uitdagingen voor de komende periode
a. Instroom nieuwe studenten 

b. Profiel van de opleiding 

c. Tewerkstelling afgestudeerden

 Nieuw kleedje stage 1 vanaf 1617 

 Afscheid nemen maar ook verwelkomen 

 Save the date
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Inhoud



Opstartperiode afgesloten 
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 GKW1: beoogd eindniveau = DOELEN of LEERRESULTATEN -
voldoende
 Voldoen aan bachelorniveau

 Eigen nuances in leerresultaten zinvol en vanuit gedragen 
opleidingsvisie

 Uitrafeling van leerresultaten naar olods met doelstellingen wordt 
gewaardeerd en is helder voor betrokkenen

 Verder investeren in het verhelderen van de leerresultaten naar het 
stage-/werkveld

 GKW2: onderwijsproces - goed

 GKW3: gerealiseerd eindniveau - goed
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Terugmelding zelfevaluatierapport 



 GKW1: beoogd eindniveau - voldoende

 GKW2: onderwijsPROCES (programma, begeleiding, 
personeel,…) – goed
 Professionele gerichtheid wordt duidelijk gerealiseerd door integratie 

van theorie en praktijk

 Waardering voor olods O&I en bachelorproef

 Gelijkwaardige verdeling van SP over programmalijnen nodig?

 Modulaire aanpak wordt door alle stakeholders gewaardeerd

 Programma kent heldere structuur

 Studielast voor studenten is hoog

 Waardering voor uitgebreide variatie aan trajecten op maat (bv. 
Switch)

 GKW3: gerealiseerd eindniveau - goed
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Terugmelding zelfevaluatierapport 



 GKW1: beoogd eindniveau - voldoende

 GKW2: onderwijsproces – goed
 Onderwijsleeractiviteiten sluiten aan bij de beoogde competenties

 Ondersteuning voor de keuze om meer blended learning in te zetten in 
de opleiding

 Waardering voor probleemgestuurd leren (casussen) binnen 
profileringstrajecten 3e schijf

 Bijval voor een 4e profileringstraject met focus op kinderen en 
jongeren in de toekomst

 Bijkomende verheldering voor onderscheid verwachtingen lint- en 
blokstage lijkt nodig

 Waardering voor aanbod verschillende stagesettings

 GKW3: gerealiseerd eindniveau - goed
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Terugmelding zelfevaluatierapport 



 GKW1: beoogd eindniveau - voldoende

 GKW2: onderwijsproces – goed
 Alle betrokkenen zijn tevreden over de begeleidingsmogelijkheden 

voor studenten

 Trefdagen worden als meerwaarde ervaren en contact opleiding-
stageveld loopt vlot

 Student moet nog meer gemobiliseerd worden om 
stageverwachtingen te expliciteren tav zijn stageplaats

 Waardering voor ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden vanaf schijf 
1

 Alumni omschrijven reflectie als een sterk punt van de opleiding

 GKW3: gerealiseerd eindniveau - goed
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Terugmelding zelfevaluatierapport 



 GKW1: beoogd eindniveau - voldoende

 GKW2: onderwijsproces – goed
 reflectie ( en WANDA) vormt een sterk punt binnen de opleiding

 Commissie onderschrijft Go-cart project en bachelorproef als good-
practice

 Onder de indruk van realisaties op vlak van internationalisering

 Campus enigszins verouderd, maar interessante mediatheekwerking

 Ruim aanbod begeleidingsmogelijkheden voor studenten

 Docenten laagdrempelig voor studenten

 Waardering voor taalbeleid en taalcharter

 Enthousiast team van docenten

 GKW3: gerealiseerd eindniveau - goed
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Terugmelding zelfevaluatierapport 



 GKW1: beoogd eindniveau - voldoende

 GKW2: onderwijsproces – goed
 Enthousiast én ‘hongerig’ team van docenten

 Aandacht voor maatregelen die werkdruk beheersen lijkt nodig

 Waardering voor professionaliseringsbeleid medewerkers

 Degelijk uitgebouwd kwaliteitszorgbeleid met systematische 
betrokkenheid van stakeholders

 GKW3: gerealiseerd eindniveau - goed
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Terugmelding zelfevaluatierapport 



 GKW1: beoogd eindniveau - voldoende

 GKW2: onderwijsproces – goed

 GKW3: gerealiseerd eindniveau – goed
 Duidelijk toetsbeleid met expliciete plaats voor peer- en zelfevaluatie

 Toetsvormen in lijn met leerresultaten

 Tevreden over formatieve evaluatie (feedback) aan studenten

 Beoordelingscriteria transparant en verbetersleutels duidelijk

 Beoordeling blokstage in orde

 Tevreden over resultaten bachelorproeven
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Terugmelding zelfevaluatierapport 



 GKW1: beoogd eindniveau - voldoende

 GKW2: onderwijsproces – goed

 GKW3: gerealiseerd eindniveau – goed
 Brugfunctie van pedagogisch coach wordt meermaals als meerwaarde 

vernoemd

 Waarderende kijk, coachende en reflecterende vaardigheden van 
alumni zijn sterk

 Afgestudeerden komen terecht in een breed werkveld, maar nog 
kansen ter verbreding mogelijk
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Terugmelding zelfevaluatierapport 



Conclusie

“ we zijn FIER, TEVREDEN en DANKBAAR!”

Een korte rustpauze en dan weer

“VOORUIT!”
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Terugmelding zelfevaluatierapport 



Grote uitdagingen voor de 
komende periode 
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Kleine terugval instromende studenten…
Doel:

“De opleiding PJK nog meer bekend maken bij 
kandidaat studenten”

15

a. Instroom nieuwe studenten 
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“De opleiding PJK nog meer bekend maken bij 
kandidaat studenten”

Hoe?

 Nieuwsgierig maken naar PJK

 PJK meer bekend maken in secundaire scholen

 Aanpakken van eigen communicatie (bv. website, 
studiekeuzebeurzen..)
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a. Instroom nieuwe studenten 
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Nieuwsgierig naar PJK?
https://www.youtube.com/watch?v=H-rxiMgIjoM&feature=youtu.be

OPROEP!

Campus Sint Amandsberg Arteveldehogeschool
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a. Instroom nieuwe studenten 

https://www.youtube.com/watch?v=H-rxiMgIjoM&feature=youtu.be


 Tijd om ontstaansgeschiedenis te overstijgen

 Misleiding door naam 
Bachelor in de pedagogie van het jonge kind

PJK: OPVOEDING EN COACHING

Doel:

“Verbreden in sectoren en leeftijd: fijnmazig en
in dialoog”

PJK: opvoeding en coaching18

b. Profiel opleiding 



Belangrijke accenten: 

 In lijn ‘werken met professionals’: werken in team, werken MET 
teams, coachen en professionaliseren en extra knowhow ivm
personeelsbeheer

 In lijn ‘werken in de samenleving’: werken met regelgeving, 
kennis van het bredere veld,…

 In lijn ‘werken met kinderen’: 

- Leeftijdsgrenzen verruimen afgestemd op de specifieke 
sector (jeugdwerk vraagt aanbod voor 12-14jarigen…)

- Accent op participatie versterken

- Accent op speels inspireren versterken
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b. Profiel opleiding 



Belangrijke accenten: 

 Filosofie van de opleiding trouw blijvend: krachtgericht en 
waarderend werken als centraal uitgangspunt

 Ontwikkelen van een nieuw profileringstraject in het werken 
met kinderen dat inzet op inclusie (naast profileringstraject 
rond gezinnen, leidinggeven en ondernemen)

 Gesteund door knowhow die stages bvb in MFC beter ondersteunt

 Koppeling profileringstraject en bepaalde stagesettings
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b. Profiel opleiding 



 Alles work in progress – niets definitief beslist

 Conclusie = stretchen zonder actuele sterkte te 
verliezen

Afgestudeerden helpen ons en wijzen mee de weg!

PJK: opvoeding en coaching21

b. Profiel opleiding 



Doel:

“Sterke professionals opvoeding en coaching, 
weerbaar op de arbeidsmarkt :

 in alle settings gericht op opvoeding

 met meerwaarde in multidisciplinaire settings
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c. Tewerkstelling afgestudeerden 



Dit willen we ook aantonen:

 Documenteren van positieve ‘werk’ervaringen van 
afgestudeerde/afstuderende PJK’ers via 
getuigenissen van werkgevers, alumni, 
stagementoren en studenten aan de slag in het 
brede pedagogische werkveld

 Verzamelen / ontwerpen van vacatureberichten 
om takenpakket van een pedagogische coach voor 
(kandidaat)student en sectoren verder concreet te 
maken
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c. Tewerkstelling afgestudeerden 



OPROEP ! 
Ook jouw getuigenis telt!
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c. Tewerkstelling afgestudeerden 



Nieuw kleedje stage 1 
vanaf 1617 
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2011-2015 Vanaf 2016



 Haalbaarheidstoets: kunnen we dit volhouden?

Neen, want: 

 Analyse van inzet personeel (29% in individuele 
begeleiding!)

 Ingreep nodig op niveau van stagebegeleiding
(eerste jaar)

PJK: opvoeding en coaching26

Waarom een nieuw kleedje? 



Duurzaamheidstoets: is onze middeleninzet voldoende 
duurzaam? 

Neen, want:

 Veel tijd met verplaatsen; hoge kostprijs

 Balans inzet in samenwerking werkveld vs inzet in 
studenten?
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Waarom een nieuw kleedje? 



 Praktijkervaringen aanbieden omwille van sterke integratie
van theorie en praktijk in onze opleiding 

 Belangrijk dat studenten van bij het begin van de opleiding 
ervaring opdoen in het werkveld

 De stage blijft een samenspel tussen opleiding en 
werkveld

 We willen ervaringen van studenten in het werkveld 
blijven begeleiden . 
De begeleidingsenergie van de kant van de opleiding wordt 
minder intensief en anders ingezet in stage 1. Omdat de 
begeleiding gewijzigd wordt, verandert de focus van de 
evaluatie. 

 Het geheel van de stagelijn is waardevol voor alle 
betrokkenen 
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Principes  blijven behouden



 De student stage 1 wordt verbonden aan een 
praktijkbegeleider

 De praktijkbegeleider begeleidt het leerproces van de 
student op stage in kleine groep op de campus

 Student PJK 3 (waarderend, inzet op zijn profiel) 
voert een ondersteunend gesprek met mentor en co-
mentor in de stagelocatie

 Stagementor en co-mentor beoordelen op attitudes

 Praktijkbegeleider beoordeelt leerresultaten op 
mondeling examen met stagiair

 Student PJK3 beoordeelt niet.
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Stage 1 in 1617: concreet 



Op stageplaatsen waar een student stage 2 of afstudeerstage 
zit, vragen we om, waar mogelijk, ook een student stage 1 
stage te laten volgen

Stagebegeleider (komt ter plaatse)
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Stage 1 in 1617: concreet 

Stageplaats X

Student stage 2                                                        

Praktijkbegeleider

Student stage 1



Afscheid nemen maar ook 
verwelkomen 
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 Pionier opleidingscoördinator PJK!

 Dikke merci!
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Afscheid van Lore Dereymaeker



 Neemt de coördinatiefakkel over vanaf 7/03/2016

 Achtergrond:

 VBJK

 Oprichter lokaal loket kinderopvang Brussel

 Kent sectoren kinderopvang en gezinsondersteuning
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Welkom aan Wendy De Weyer



Save the date! 
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Grootschalig congres op 27/05/2016

‘CEGO IN BEWEGING’

Goesting naar meer!
 Thema’s: 
 Exploratiedrang, verbondenheid, life skills en goed in je vel!

 Sprekers en workshops:
 Peter Adriaenssens, Marcel van Herpen, Ludo Hellen, Sihame

El Kaouakibi , Ferre Laevers,…

Spread the word !

PJK: opvoeding en coaching35

CEGO bestaat 40 jaar!



Nieuw vanaf 2016-2017: 
tijdens blokstageperiodes

17/11/2016

09/05/2017

PJK: opvoeding en coaching36

Trefdagen mentoren



Hartelijk dank voor jullie 
aanwezigheid en  

engagement!  
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