
pedagogie van het jonge kind
PJK: Opvoeding en Coaching
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ROL VAN DE STUDENT: WETEN, COMMUNICEREN EN DOEN

STAP 1: KENNIS VAN DE BEROEPSATTITUDES & GEDRAGSINDICATOREN

STAP 2: COMMUNICATIE OVER DE BEROEPSATTITUDES & GEDRAGSINDICATOREN

STAP 3: UITVOEREN

DEEL 1: WIE DOET WAT?

 De student kent de beroepsattitudes (deel 2 A) & gedragsindicatoren (deel 2 B) waarop hij 
 beoordeeld zal worden.

VOOR DE GEDRAGSINDICATOREN:

 De student kent de minimumbepaling per gedragsindicator (= wat hij minimum moet uitvoeren om 
 VOLDOENDE te halen) (zie deel 2).
 De student heeft voor elke gedragsindicator een idee wat hij kan doen om de minimumbepaling te 
 overstijgen (zie PLUSPUNTEN deel 2).

 De student neemt de verantwoordelijkheid  om de stagementor (of andere betrokkenen) te 
 informeren over de beroepsattitudes & gedragsindicatoren.
 De student communiceert over de verwachtingen van de opleiding bij de beroepsattitudes & 
 gedragsindicatoren (zie deel 2: ‘voldoende of pluspunten’).
 Als het niet duidelijk is binnen de stagecontext op welke manier de student aan de verwachtingen 
 (zie deel 2 A en B) van de opleiding kan voldoen, dan neemt student initiatief om dit te bespreken met 
 de stagementor en/of praktijkbegeleider.

 De student neemt leerkansen in de stagecontext. Hij oefent zich in het aantonen van de vaardigheden 
 (zoals ze geformuleerd zijn in deel 2).
 De student noteert in zijn stageplan goede voorbeelden van situaties waarin hij de vaardigheden heeft 
 aangetoond.
 De student overlegt aan de hand van het stageplan over zijn leerproces. Hij wisselt uit en vraagt feed- 
 back aan de stagementor en/of praktijkbegeleider.

DE BEROEPSATTITUDES EN DE GEDRAGSINDICATOREN VOOR STAGE 1
(WIE DOET WAT? WELKE BEROEPSATTITUDES EN INDICATOREN? WELKE VERWACHTINGEN?)



ROL VAN DE STAGEMENTOR: GEVEN VAN FEEDBACK

STAP 1: DE STAGEMENTOR IS OP DE HOOGTE GESTELD VAN DE BEROEPSATTITUDES & 
                GEDRAGSINDICATOREN

STAP 2: BEREIDHEID OM FEEDBACK TE GEVEN AAN DE STUDENT

STAP 3: DE STAGEMENTOR BESPREEKT FEEDBACK MET DE STUDENT

 De student heeft de stagementor geïnformeerd over de verschillende beroepsattitudes & 
 gedragsindicatoren (zie deel 2).
 De student heeft de stagementor geïnformeerd over de verwachtingen van de opleiding per 
 beroepsattitude & gedragsindicatoren (zie deel 2).

 De stagementor geeft op vraag van de student constructieve feedback over zijn handelen.
 De stagementor neem initiatief om constructieve feedback te geven aan de student.

 De stagementor bespreekt zijn feedback altijd met de student.
 De stagementor vult het feedbackformulier digitaal in op het einde van de blokstage herfst en 
 blokstage lente en mailt dit naar de praktijkbegeleider (uit de opleiding) en de student.
 Bij zorg of twijfel neemt de praktijkbegeleider contact op met de stagementor.

ROL VAN DE PRAKTIJKBEGELEIDER: BEGELEIDEN EN OORDELEN

STAP 1: ONDERSTEUNEN

STAP 2: OORDELEN

 De praktijkbegeleider ondersteunt de student tijdens de praktijksessies of op vraag van de student.
 De praktijkbegeleider ondersteunt de stagementor doorheen het academiejaar: minimum 1x 
 telefonisch, tijdens de trefdagen of op vraag.

 De praktijkbegeleider neemt op het einde van de tweede blokstage een beoordelende rol in 
 betreffende de beroepsattitudes (deel 2 A), de gedragsindicatoren (deel 2 B) en de stageopdracht.
 De praktijkbegeleider bepaalt het eindpunt op de stage. In geval van twijfel bij het beoordelen van 
 een gedragsindicator, kan de praktijkbegeleider dit bespreken in een collegiaal consult met andere 
 praktijkbegeleiders.
 De student ontvangt de beoordelingsfiche digitaal na bekendmaking van het rapport.



LEERRESULTAAT 1: OPVOEDEN

DEEL 2: VERWACHTINGEN BIJ GEDRAGSINDICATOREN?

RESPECT
 De ander in zijn eigenheid laten, inzet tonen om situaties vanuit het perspectief van de ander te 
 bekijken

OPEN COMMUNICATIE
 Luisterbereidheid, transparant communiceren, een open agenda hebben

PROFESSIONELE HOUDING
 Afspraken nakomen, stipt en correct zijn, zich aanpassen aan wisselende omstandigheden en 
 verwachtingen op de stageplaats

POSITIEVE INGESTELDHEID
 Enthousiasme, constructief zijn, oog hebben voor kansen

INITIATIEF NEMEN EN ONDERNEMEND ZIJN
 Participeren, meedoen en meedenken, durf
 
VERBINDING MAKEN
 Betrokken zijn op de ander en contacten leggen

De student reageert warm en ondersteunend, afgestemd op het kind/jongere, de groep en op 
de situatie.

VOLDOENDE:
 De student merkt duidelijke signalen van kinderen en jongeren op en gaat er al dan niet op in. 
 De student gaat na een minder afgestemde reactie opnieuw op zoek naar een beter afgestemde 
 reactie ten opzichte van elk kind en elke jongere, de groep en de situatie.

EXTRA: 
 De student zoekt samen met het kind en/of de jongere naar de juiste balans tussen een individueel 
 signaal en de afspraken binnen de groep/organisatie.

Hieronder worden de gedragsindicatoren voor stage 1 concreter gemaakt.

VOLDOENDE = wat je minimum moet aantonen

EXTRA = richtlijnen/voorbeelden die helpen verduidelijken wat ‘meer’ dan de minimumverwachting is. 

Onderstaande gedragsindicatoren en richtlijnen moeten steeds afgestemd en geïnterpreteerd worden binnen 
de specifieke werking van de stageplaats.

A   BEROEPSATTITUDES

B   GEDRAGSINDICATOREN



LEERRESULTAAT 2: ONTWIKKELING ONDERSTEUNEN

LEERRESULTAAT 4: GEZINNEN ONDERSTEUNEN

De student begeleidt spelactiviteiten voor kinderen en jongeren op basis van hun interesses en 
ontwikkelingsbehoeften en vanuit eigen muzische attitude.

VOLDOENDE:
 De student observeert interesses van kinderen en jongeren. Hij gaat hierover met hen in dialoog.
 De student verrijkt spel van kinderen en jongeren door met hen mee te spelen en muzisch in te spelen 
 op hun interesses.

EXTRA: 
 De student neemt veelvuldig initiatief in het begeleiden van spelactiviteiten.
 De student daagt zichzelf muzisch uit in het aanbieden van spelactiviteiten.

De student voert vanuit een positieve houding dagelijkse gesprekken met diverse ouders.

VOLDOENDE:
 De student voert op eigen initiatief gesprekken met verschillende ouders. 
 Hij zet luistervaardigheden in en geeft op respectvolle wijze relevante informatie.

EXTRA: 
 De student betrekt kinderen bij het gesprek.
 De student documenteert aan ouders.
 De student neemt in zijn communicatie mee wat ouders belangrijk vinden.



LEERRESULTAAT 9: REFLECTEREN EN INNOVEREN

LEERRESULTAAT 5: PROFESSIONALISERING ONDERSTEUNEN

De student past zijn professioneel handelen steeds verder aan rekening houdende met 
ontvangen feedback.

VOLDOENDE:
 De student ontvangt positieve en constructieve feedback op een gepaste manier.
 De student toont dat hij de feedback wil begrijpen. 
 De student motiveert wat hij eruit meeneemt (naar waarde schatten van de feedback). 
 Op basis daarvan is er evolutie merkbaar in zijn handelen.

EXTRA: 
 De student waardeert de gekregen feedback.
 De student gaat in dialoog over de feedback, stelt vragen over de feedback.
 De student komt achteraf terug op feedback en koppelt resultaten en evolutie terug.
 De student koppelt feedback aan andere contexten. 
 De student toont hoe hij gedrag dat al positief aanwezig is/was, volhoudt en/of versterkt.

De student spreekt positieve feedback uit voor medewerkers.

VOLDOENDE:
 De student benoemt vanuit een ik-boodschap concreet gedrag dat hij ziet en waardeert bij een 
 medewerker (een veralgemening of compliment is niet ok).

EXTRA: 
 De student spreekt dit uit t.o.v. meerdere medewerkers (niet alleen bij personen waarbij de student 
 zich veilig voelt of die toegankelijk zijn, maar ook bij anderen waar de student een hogere drempel 
 ervaart). 
 De student toont aan dat hij hier oog voor heeft en onmiddellijk feedback geeft (geen opspaargedrag). 
 De student herkent en benoemt aanvullend op de concrete feedback talenten en krachten t.a.v. 
 de medewerker. 
 De student gaat interactief in gesprek met de medewerker.


