
COVER

BUITENKANT

Authentieke leraren 
leiden we samen op!
Stagebrochure Kleuteronderwijs

Wie zijn we?
Onze toekomstige leraren worden opgeleid om 
kinderen en families te betrekken bij onderwijs 
door inclusief, buurtgericht en intercultureel
competent aan de slag te gaan. Ze zetten 
in op verwondering door het ontwerpen van 
boeiende en krachtige speel-leeromgevingen 
waar kunstzinnige interventies kleuters prikkelen 
tot experiment en onderzoek. Ze bewaken de 
eigen kwaliteit vanuit een gedegen expertise, een 
onderzoekende en refl ectieve basishouding en 
een hart voor Urban Education. 

Kan jij je helemaal vinden in deze visie? Goed! 
Wij hebben namelijk heel wat studenten die op 
zoek zijn naar een stageplaats.

Contact
Wil je graag samen opleiden of deelnemen aan 
een mentorendag? Heb je een idee voor een sterk 
onderzoek, een vraag naar dienstverlening of een 
andere vraag? Neem contact op met 
stage.basisonderwijs@ehb.be

Is jouw school al actief als stageplaats? Fijn! 
Ontdek zeker OnStage, ons vernieuwd digitaal 
registratiesysteem voor stages met een online 
stagedossier dat toegankelijk is voor de student, de 
school en de opleiding. Als school kan je inloggen 
via OnStage4Business en krijg je toegang tot alle 
informatie van de studenten die jij begeleidt.

WENS JE NOG MEER INFO OVER ONZE 
OPLEIDING?
www.ehb.be/nl/opleidingen/kleuteronderwijs

Doorheen de opleiding stellen we een 
aantal duidelijke focuspunten centraal. 
We gaan uit van een krachtig kindbeeld, 
een inclusieve mindset en een positieve 
benadering van diversiteit in en buiten 
de grootstad. Studenten bezinnen zich 
over hun pedagogische basishouding en 
werken aan een hele set vaardigheden en 
attitudes gaande van het uitschrijven van 
doelen en lesfi ches tot het cultiveren van 
een creatieve, onderzoekende en speelse 
houding. 

Het ontwerpen van krachtige, uitdagende 
speelplekken die verwondering 
teweegbrengen zal dé rode draad zijn en 
zal verlopen van eenvoudig naar steeds 
complexer. De student zal continu blijven 
investeren in zijn eigen taalvaardigheid en 
expressie. 

1. Werkplekleren: Participatie
De focus ligt op meedraaien en observeren.  De 
student stelt zich leergierig op en durft initiatief te 
nemen.

2. Werkplekleren: Participatie en Ontwerpen
De student observeert het muzisch gedrag en 
handelen van de mentor. Hij/zij ontwerpt of verrijkt 
speelplekken rond niet-levende natuur.

3. Werkplekleren: Kosteloos materiaal … 
geniaal!
De student bouwt een evenwichtig thema uit 
en bewaakt invulling van de speelplekken over 
de leergebieden heen. De student doet dit met, 
over en rond waardevol kosteloos materiaal. Dit 
materiaal is zowel het onderwerp als het middel 
van de stage. 

4. Werkplekleren: Prentenboek binnen-
stebuiten

Het verhaal en het prentenboek dat door de 
student gekozen wordt ligt aan de basis van een 
creatieve, doordachte en evenwichtige uitbouw 
van dit thema. 

5. Werkplekleren: SteAm in team
De opleiding kiest zeer expliciet voor STEAM-
approaches en gelooft in de kracht van 
verwondering, speels wetenschapsonderwijs, 
kunst(zinnigheid), cultuur en esthetiek. 
Studenten gaan hier in duo co-teachen. De 
kleuterdidactiek en activiteitenontwerp, steam-
approaches, klasmanagement en ruimte als 
derde pedagoog zijn hiervoor essentieel. 

6. Werkplekleren PLUS: Educare en transitie
Deze stage komt tot stand in samenwerking met 
Pedagogie van het Jonge Kind. De studenten 
gaan samen op stage om van elkaars werkveld 
te proeven en om een peutergerichte werking en 
begeleiding te realiseren. 

7. Werkplekleren: Exploratie
Hier kleuren we buiten de lijntjes van het 
traditionele onderwijswerkveld. De studenten 
lopen stage in organisaties uit het brede sociaal-
maatschappelijk veld. 

8. Werkplekleren: Differentiatie en inclusie
De student gaat actief op zoek naar 
pedagogische, didactische en organisatorische 
manieren om in te spelen op de (leer)noden van 
de kinderen. Deze inclusieve aanpak maakt deel 
uit van een integraal zorgbeleid met aandacht 
voor differentiatie. 

10. Werkplekleren: Afstuderen
Tijdens deze afsluitende periode werkt de student 
gedurende 5 weken één thema uit. Hij/zij laat dit 
thema evolueren in samenspraak met en onder 
impuls van de kinderen. De student integreert hier 
alle voorgaande focuspunten. Kortom: de student 
toont dat hij/zij klaar is voor het échte werk!

9. Werkplekleren: Zelfstandige stage
Dit onderdeel wordt enkel opgenomen door studenten 
die werk en studies combineren. De student kan 
deze stage enkel op het einde van een traject lopen, 
wanneer de student in staat is quasi autonoom een 
thema uit te werken en zelfstandig te functioneren. 

Samen opleiden betekent dat we uitgaan van de 
gedeelde verantwoordelijkheid bij het begeleiden, 
coachen en evalueren van de student. Vanuit 
de opleiding voorzien we voor elke student een 
stagecoach en zorgen we ervoor dat de student 
voldoende tools heeft om de werkplek grondig te 
verkennen. Daarnaast stellen we vertrouwen in 
de evaluatie door de mentor in de klas. Jouw rol 
als mentor is dus cruciaal. Daarom bieden wij op 
regelmatige basis ondersteuning in de coachende 
aanpak. 

Als opleiding doen we meer dan het opleiden 
van studenten alleen. Aangesloten bij het 
expertisecentrum Urban Coaching & Education 
doen we aan praktijkonderzoek en (internationale) 
projecten samen mét en voor het brede 
onderwijsveld. Onze focus? Werken met en voor 
diversiteit, steAm, samen opleiden, meertaligheid 
en de professionele ontwikkeling van leraren, 
schoolleiders en -teams.

Deze expertise vertalen we niet alleen naar de 
eigen opleiding, maar bieden we ook aan het 
werkveld aan via nascholingen, pedagogische 
studiedagen of dienstverlening op maat van 
jouw school. Een onderzoeksvraag of vraag naar 
professionalisering? Neem contact met ons op via 
stage.basisonderwijs@ehb.be

Samen opleiden!

Onderzoek, 
navorming en 
dienstverlening

Wie zijn we?
Onze toekomstige leraren worden opgeleid om 
kinderen en families te betrekken bij onderwijs door 
inclusief, buurtgericht en intercultureel competent 
aan de slag te gaan. Ze zetten in op verwondering 
door het ontwerpen van boeiende en krachtige 
speel-leeromgevingen waar kunstzinnige interventies 
kleuters prikkelen tot experiment en onderzoek. 
Ze bewaken de eigen kwaliteit vanuit een gedegen 
expertise, een onderzoekende en refl ectieve 
basishouding en een hart voor Urban Education. 

Kan jij je helemaal vinden in deze visie? Goed! Wij 
hebben namelijk heel wat studenten die op zoek zijn 
naar een stageplaats.

Ben je al aan het werk in het onderwijs, maar heb 
je het passende diploma nog niet behaald? Aan de 
EhB bieden wij een verkort traject dat je toelaat om 
werken en studeren te combineren. Stages loop je 
deels op de eigen werkplek, deels in andere scholen of 
organisaties. 

WIL JE MEER WETEN? 
Surf naar
www.ehb.be/nl/opleidingen/kleuteronderwijs

Werken & studeren 

Tien 
verschillende 
stages


