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1. Doelen 

De praktijk is een leerkans om geleidelijk en actief samen te leren met medestudenten, 
klasmentoren en Smart-begeleiders. Praktijk wordt niet beoordeeld. Ze maakt namelijk deel uit van 
de onderwijsstrategie van didactische  opleidingsonderdelen. Hierdoor kan je in alle veiligheid 
oefenen en kan je wat je in de opleiding zag, uitproberen in een klas in de lagere school. 

Via de praktijk streven we volgende doelen na: 

• de beroepscontexten verkennen:  
o werken met leerlingen, 
o werken met collega’s, 
o werken met de omgeving van de school, 
o werken aan eigen ontwikkeling. 

• de verschillende verantwoordelijkheden verkennen: 
Deze zijn gebaseerd op de decretale tekst: ‘Basiscompetenties voor de leraar lager onderwijs’ 
(27.10.2007).  
o de leraar als verantwoordelijke voor de lerende, 
o de leraar als verantwoordelijke voor de school/de onderwijsgemeenschap, 
o de leraar als verantwoordelijke voor de maatschappij. 

• specifieke componenten (kennis, vaardigheden en attitudes) van te verwerven competenties 
oefenen 
 

• bepaalde competenties oefenen en verwerven (deze zijn opgenomen in de gele 
competentielijst.  

2. Planning en programma 

2.1. Smart-dag voor de klasmentor 

Op maandag 26 november 2018 organiseren we op onze campus een bijeenkomst voor alle 
klasmentoren, van 10.00 uur tot 16.15 uur.  
Omdat de student nog maar aan het begin van het tweede jaar staat, hebben we liever niet dat hij/zij 
dan een volledige dag alleen voor de klas staat.  Maar als vooraf goede afspraken worden gemaakt 
en op voorwaarde dat de student niet alleen het volledige dagprogramma moet voorbereiden en 
overnemen, kan hij/zij eventueel wel een halve dag alleen voor de klas staan. De klasmentor kan 
bijvoorbeeld een aantal activiteiten/opdrachten klaarleggen en samen met de student ter 
voorbereiding doornemen. Voor de andere halve dag hopen we dat de klasmentor kan voorzien in 
opvang voor zijn klas. We zouden op die dag namelijk graag luisteren naar de ervaringen van 
mentoren met betrekking tot onze opleiding en stages, en in de namiddag brengen we een boeiend 
aanbod aan workshops. Een uitnodiging met mogelijkheid om in te schrijven volgt via e-mail. 

2.2. Planning praktijk  

 

Wekelijks op maandag in  november en december. Concrete data: 
5/11/18 (observatie en participatie), 12/11/18, 19/11/18, 26/11/18, 3/12/18, 10/12/18, 17/12/18. 
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2.3. Het praktijkprogramma bestaat uit: 

2.3.1. Verplichte participatie-opdrachten 

Opdat de student snel zicht zou krijgen op de verschillende aspecten van het beroep verwachten we 
dat de student, in samenspraak met zijn mentor, de activiteiten zoals hieronder opgesomd (voor 
zover ze zich voorden) meedoet en helpt met de klasmentor (= participeren). Op die manier 
vermijden we dat de student alleen maar achteraan in de klas observeert wanneer hij niet zelf 
lesgeeft. 
 
We geven hier enkele suggesties voor participatie (na overleg met de klasmentor): 

• rondlopen in de klas of in een andere onderwijsruimte, als de leerlingen zelfstandig werken;  

• begeleiden van een groepje kinderen tijdens individueel of groepswerk bv. tijdens hoekenwerken 
en tijdens een les beeldopvoeding;  

• uitdelen van materiaal;  

• begeleiden van kinderen naar een andere ruimte; 

• helpen bij de invulling van een crea-activiteit; 

• helpen bij de herschikking van het klaslokaal;  

• actief deelnemen aan een klasoverschrijdende activiteit; 

• helpen bij het maken van leermateriaal; 

• meelopen  op de speelplaats tijdens de pauze met de klasmentor; 

• verbeteren van een taak van de leerlingen (via een correctiesleutel); 

• begeleiden van een sportactiviteit tijdens de middagpauze; 

• meegaan met de praktijkklas naar het zwembad, het bos, het museum, … en participeren; 

• overnemen van een deel van de taak van de klasmentor in de eetruimte en de afspraken 
toepassen. 



2.3.2. Taken 

De student voert een aantal taken uit die worden opgegeven vanuit opleidingsonderdelen (olod). Via de docent van dat vak verneemt de student welke 
opdrachten de student moet uitvoeren, met welk doel, en of het een leertaak dan wel een beoordelingstaak is.  
De student maakt enkel de taken van de vakken waarvoor hij is ingeschreven! 

 

Leer- of 

Beoordelingstaak 

OLOD of 
leereenheid 

Toelichting 

Kennismaking school en gesprek met de directeur 

  De student meldt zich steeds eerst aan bij de directeur! 
De student duidt in het schoolreglement informatie en afspraken aan waarmee hij rekening moet houden. Hij schenkt extra aandacht 
aan de verwachtingen die de directeur en klasmentor hebben ten aanzien van hem.  
Denk hierbij aan: bezoek aan de leraarskamer, uitlenen van materiaal, kopiëren van werkbladen, omgangsvormen met de 
klasmentoren en de kinderen binnen en buiten klasverband. 

Beginsituatieanalyse maken van de praktijkschool en -klas 

beoordelingstaak DT3 Met behulp van een aangeboden leidraad: 

- Verzamelt de student gegevens over de inrichting, de klasgroep, het lesgeven en het klasklimaat; 

- Hij informeert over de beginsituatie voor de leergebieden die op het praktijkprogramma staan. 

De gegevens worden genoteerd in een gestructureerd document. 

Doelgerichte lessen wiskunde of taal voorbereiden en uitvoeren 

Beoordelingstaak DT3 Tijdens de praktijk bereidt de student doelgerichte lessen voor en voert deze uit. Hiervoor kan de student gebruikmaken van de 
checklist in de cursus DT3.  

Gedifferentieerde lessen wiskunde of taal voorbereiden en uitvoeren 

Beoordelingstaak DT3 De student past differentiatie toe in alle lessen waar het mogelijk en gewenst is. 

Een les waarin doelgericht gewerkt wordt aan samenwerkingsvaardigheden opstellen en uitvoeren 

Beoordelingstaak DT3 De student kiest minimum 1 les waarin hij minimum 1 coöperatieve werkvorm gebruikt  en doelgericht werkt aan een 
samenwerkingsvaardigheid. De student bereidt deze les voor volgens de didactische inzichten van de cursus. 
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Observeren van een spellingles 

Leertaak Didactiek 
Nederlands 

- Om welke soort les gaat het: een les waarin een woordpakket wordt aangebracht/ingeoefend, een les waarin één spellingregel of 
-probleem systematisch wordt aangebracht/ingeoefend (bv. hoofdlettergebruik, het trema, de spelling van de verleden tijd) of 
een andere variant? 

- In welke mate gaat de aandacht ook naar de betekenis (van de woorden)? 
- In welke mate wordt de uitspraak expliciet geconfronteerd met de schrijfwijze? 
- Wordt er inductief of deductief gewerkt? 
- In welke mate worden (luister-,  regel-, onthoud-, analogie-, controle-, opzoek-, vermijd-) strategieën geëxpliciteerd? 

- (Hoe) wordt er gevarieerd in oefenvormen en (qua niveau) gedifferentieerd? 

Observeren van de lessen Frans 

Leertaak  Ter voorbereiding van Didactiek Frans (volgend semester) 

- De student observeert gericht de lessen Frans aan de hand van een kijkwijzer. 

- Hij bevraagt de mentor over het vreemdetalenonderwijs op school aan de hand van een leidraad. 

Beschrijving van de concrete opdracht: zie http://observatietaakfrans.weebly.com 

Video-opdracht 

Leertaak Voor alle 
studenten 

die praktijk 2 
doen 

De student filmt zichzelf terwijl hij lesgeeft. Hij kiest voor een waardevol lesmoment waarbij de aan bod gekomen didactiek 
gedemonstreerd wordt. De opname beperkt hij tot een kleine 15 minuten. Hij vraagt vooraf toestemming aan de directeur en zijn 
klasmentor. Het is de bedoeling dat de camera vooral op de student gericht is, en minder op de leerlingen. Hij gebruikt hiervoor een 
eigen filmtoestel op ministatief (fototoestel met opnamefunctie, digitaal videocameraatje, smartphone, ...). De student test vooraf zijn 
toestel. Hij registreert achteraf ook zijn opname. De student volgt de instructies omtrent deze opdracht via de site: 
http://olofilmbegeleiding.weebly.com/ 

Digitaal bord 

Leertaak Voor alle 
studenten 

die praktijk 2 
doen 

Als de student binnen de context van deze stage kan beschikken over een digitaal bord,  verwachten we ook dat hij dit integreert in zijn 
didactisch handelen.  Tijdens de observatiedagen vragen we aan  de mentor om de student te introduceren in de hardware, de 
beschikbare digitale bordboeken en eventueel in de bordsoftware die gebruikt wordt in de klas. 
Vanuit de opleiding zorgen wij ervoor dat alle studenten gratis toegang hebben tot de online bordsoftware Prowise Presenter Pro (en 
Gynzy). Deze bordsoftware kan op elk type bord gebruikt worden mits internetaansluiting (webbased, geen installatie nodig, 
bordonafhankelijk). De student kreeg vanuit de opleiding ook de nodige achtergrondinformatie om zich op zelfstandige basis te 
bekwamen in deze vaardigheid aan de hand van een ondersteunende website: http://digitaalbord.weebly.com/ 

We verwachten dan ook dat hij deze tools gebruikt. Het gebruik van het digitale bord mag zich niet beperken tot de bordboeken, er 
dienen volwaardige digitale bordlessen te worden ontworpen. 

http://observatietaakfrans.weebly.com/
http://olofilmbegeleiding.weebly.com/
http://digitaalbord.weebly.com/


Praktijkgids – Praktijk 2 
 2018 - 2019 

7 

2.3.3. Activiteiten en lessen 

 

De student geeft verplicht 16 lessen, zoals opgesomd in de tabel hieronder.  
 

Lessen/Activiteiten 

 

Toelichting  
We laten de student (bewust) (nog) niet alle lessen geven.  

Wij menen namelijk dat hij nog heel wat kan opsteken van wat de klasmentor zegt en doet. 

Taal (Nederlands) 

1x Taalbeschouwing  - De student bouwt de les op vanuit een opmerkelijke taaluiting/taalfrappant. De student geeft 
dus geen grammaticales. 

- Voor taalbeschouwing besteedt de student aandacht aan vorm én betekenis van het 
behandelde taalaspect en  

- De 9 vragen van het taalmodel worden geïntegreerd in de les. 

2x Te kiezen uit:   luisteren en spreken 
  expressief lezen 
  begrijpend lezen 
  boekpromotie 
  schrijven 
 

- De student baseert zich op de didactiek zoals behandeld in OLO 1. 

- De student kan een taalles gebruiken om een taak rond differentiatie uit te voeren. 
 

Wiskunde 

5x waarvan  

minstens 1 
meetkunde 

en  

minstens 1  
metend rekenen 
 

Meetkunde - De student mag in overleg met de mentor zijn programma samenstellen. 

- Meetkunde en metend rekenen moeten aan bod komen. 
Metend rekenen 

Getallenkennis en/of 
bewerkingen 

- Deze les kan de student gebruiken om een taak rond differentiatie uit te voeren. 
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Bewegingsopvoeding 

1x Een les ritmisch bewegen op muziek - Op basis van input uit de colleges ‘didactiek muzische opvoeding en LO: bewegingsopvoeding’  
(sessie ‘aanleren van een dans’) maakt de student een lesvoorbereiding op en realiseert zelf 
deze les. 

- Enkel indien er een zwemperiode tijdens de praktijk 2 gepland is: 
De student participeert in een zwemles onder leiding van de leermeester LO. Verplicht zwempak 
aandoen met erboven een T-shirt ! 

- Zwemmen wordt participerend gegeven met behulp van de zwemfiches van de leermeester LO. 
Studenten informeren zich bij de leermeester LO over de inhoud die tijdens de zwemles 
gegeven wordt. Zij documenteren zich over de te geven participerende zwemles (zie cursus 
Didactiek muzische vorming en LO: Deel 2: Bewegingsopvoeding). De student reflecteert (zoals 
in de rubriek ‘evaluatie’ in het lesvoorbereidingsformulier) en noteert dit op de voorbereiding 
(zwemfiche) van de leermeester LO. 

Twee lessen muzische vorming naar keuze met integratie van de verschillende muzische domeinen en één les poëziebeleving 

2x Muzische lessen naar keuze  - De student geeft twee muzische lessen. De student werkt gerust domeinoverschrijdend!  

- De student heeft oog voor cultuuruitbreiding en voor creativiteit. 

- De student voegt de conceptcirkel toe. 

- De student mag beroep doen op handleidingen en methodes maar past deze steeds aan aan de 
beginsituatie van de klas.  

- De student heeft aandacht voor de creativiteit en authenticiteit van de leerlingen, op deze 
manier krijg je nooit twee identieke producten. 

- De student selecteert minstens 1 doel m.b.t. de muzische grondhouding en meerdere domein-
specifieke doelen met betrekking tot: de focus, het muzisch aspect en de werkvorm (cfr. 
conceptcirkel van een les muzische vorming).   

1x Poëziebeleving - Via allerlei werkvormen die aangepast zijn aan het gedicht en aan de kinderen, zorgt de student 
ervoor dat de poëtische kwaliteiten van het gedicht krachtig tot uiting komen. 

- De student kan de inhoud, het specifieke taalgebruik of de vorm op verschillende manieren 
uitdiepen, bespreken of verduidelijken, maar het beleven van het gedicht blijft centraal staan. 
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Wereldoriëntatie 

2x 

 

Twee cursorische lessen 

 

 

- De student geeft 2 cursorische lessen wereldoriëntatie. Onderwerpen vertrekken vanuit de 
domeinen tijd, ruimte of natuur. Je kunt ook een les  verkeerseducatie geven. 

- Elke les vertrekt vanuit een ander domein (bijvoorbeeld een les met een historisch onderwerp of 
een les  waarin het weer centraal staat). De cursorische lessen hoeven niet ingebed te zijn in een 
lopend thema. 

Godsdienst 

2x Lesonderwerpen aangeduid in een 
handleiding/leerplan 

- De student geeft de lessen uit de handleiding die de klasmentor opgeeft, maar de student werkt 
ze uit overeenkomstig de geziene vakdidactiek én op een persoonlijke manier. 

- De student reikt zinvolle levensbeschouwelijke inhoud aan en de student verbindt die met de 
leefwereld van de kinderen. 

- Indien  mogelijk oefent de student een van de methodieken in die de student in de hogeschool 
heeft geleerd, onder andere bibliodrama. 

VERPLICHT TE INTEGREREN 
VAARDIGHEDEN 

Toelichting 

De student toont deze vaardigheden bij lesovergangen en tijdens zijn eigen lessen. 

Minstens 5 
 

verschillende muzische 
tussendoortjes en muzische 
integratiemomenten 
uitvoeren 

-  De student moet minstens vijf verschillende tussendoortjes of muzische integratiemomenten voorbereiden. Invalshoeken 
zijn: talige, muzische integratie en bewegingsintegratie en rugoefening. 

- Toepassen waar het nodig is: een tussendoortje als ontspanning of om de concentratie aan te scherpen, een 
integratiemoment waarbij de student op een muzische manier een leerinhoud aanbrengt of inoefent. 

 Voorlezen  en vertellen; 
muzisch taalgebruik 

- Functioneel integreren en afstemmen op de beginsituatie van de klasgroep. 

- Voor muzisch taalgebruik: bv. via het occasioneel voorlezen van een (gepast) gedicht, spelen met klanken, woorden en 
betekenissen. 

Minstens 1 spelvorm in een les naar 
keuze 

- Functioneel integreren in een les van taal of wiskunde. 

Minstens 1 lied zingen met de klas - De student zingt een lied met de klas waarbij hij op de juiste toon zingt. Hiervoor hanteert de student een instrument naar 
keuze. 

- De student kan kiezen voor een klaslied, ‘goedemorgenlied’, canon. 

- Dit lied kan een herhaling zijn van een eerder aangeleerd lied (door de student of de klasmentor). 



3. Smart-dossier en begeleidingsschrift klasmentor 

3.1. Smart-dossier  

Het Smart-dossier is een ‘digitale praktijkmap’ op OneDrive en vervangt de traditionele papieren 
praktijkmap. De student beheert dit dossier en deelt het met zijn klasmentor en Smart-
begeleider. In principe worden dus geen geprinte lesvoorbereidingen meer ter beschikking 
gesteld van de begeleiders. De student zorgt er wel voor dat zijn Smart-dossier raadpleegbaar is 
tijdens de praktijk in de klas. Dit mag op de klascomputer zijn (mits de klasmentor hiermee 
akkoord is) of op een persoonlijke laptop van de student. Als de klasmentor er op staat de 
lesvoorbereidingen toch via e-mail of op papier te ontvangen, dan komt de student tegemoet 
aan deze verwachting.  
  
De student stelt zijn Smart-dossier samen volgens de richtlijnen in het instructiedocument op 
Canvas.  
Het Smart-dossier draagt de naam van de student, gevolgd door de pointer (een stuk van zijn 
studentennummer) (vb. De Meester Piet 81524) met daaronder een map per praktijk- of 
stagegerelateerd opleidingsonderdeel (vb. Praktijk 2). In ‘Praktijk 2’ maakt de student 3 sub-
mappen:  

1. Administratie 
2. Voorbereidingen 
3. Begeleiding 

Alle details over de inhoud van deze sub-mappen en de bestandsnamen van de documenten die 
erin komen, vindt de student in het instructiedocument op Canvas.  

Drie werkdagen na het beëindigen van praktijk 2,  op 20/12/2018 dus, moet het Smart-dossier 
gefinaliseerd zijn. De student dient dan ook het begeleidingsschrift van de klasmentor (zie 3.2) in 
bij de Smart-begeleider.  

3.2. Het begeleidingsschrift klasmentor 

Elke ochtend geeft de student zijn begeleidingsschrift af aan de klasmentor zodat hij/zij tips, 
commentaren, feedback (zowel sterke punten als aandachtspunten) kan noteren. Het 
begeleidingsschrift wordt o.a. gebruikt voor het begeleidingsgesprek met de klasmentor en/of 
Smart-begeleider. Op het einde van praktijk 2, onderaan de feedback van de laatste praktijkdag, 
dateert en handtekent de mentor dit schrift. 
 

4. Begeleiding vanuit de Smart-school 

Vanuit de Smart-school wordt de student begeleid door de klasmentor. 
Aan de klasmentor vragen we om: 

De student leerkansen te bieden 

• hem actief laten deelnemen aan de klasactiviteiten 

• hem taken laten uitvoeren die contextgebonden zijn: zie suggesties participatie 
 
De student te begeleiden 

• hem helpen bij het inhoudelijk invullen van zijn planning 

• hem informeren over de lessen die hij zal geven 

• de voorbereidingen van de student vooraf na te lezen en te voorzien van tips 
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De student feedback te geven: 

• met de student terugblikken na een activiteit of na een praktijkdag 

• commentaar (sterke punten en aandachtspunten) en tips noteren in zijn begeleidingsschrift 

• op het einde van de praktijk een evaluatiegesprek houden met de student. 
Is er in de praktijkschool een schoolmentor, dan is hij/zij de aangewezen persoon om de student 
wegwijs te maken in de schoolcontext. 

5. Begeleiding vanuit de opleiding 

Elke student heeft een Smart-begeleider. 

• De Smart-begeleider informeert de student over het concept van de praktijk en maakt afspraken. 

• De Smart-begeleider begeleidt de student bij het opstellen van zijn praktijkprogramma en bij het 
maken van voorbereidingen.  

• De Smart-begeleider staat in voor de leerbegeleiding van de student. Hierin staan de persoonlijke 
ervaring, de ontwikkeling en de leerstijl van de student centraal. Het doel van deze 
leerbegeleiding is om de student te leren reflecteren over zijn handelen en over de uitoefening 
van het beroep van leraar op microniveau. In het kader hiervan, kan er gebruikt gemaakt worden 
van kleinschalige video-opnames – uiteraard mits toestemming van de directie. Deze fragmenten 
worden enkel intern, binnen de context van de begeleiding van de student, gebruikt.  

• Nabesprekingen door de Smart-begeleider van geobserveerde lessen en de schriftelijke neerslag 
hiervan, hebben een hoofdzakelijk begeleidend karakter, evenals de feedback in het 
begeleidingsschrift.   

• De Smart-begeleider geeft regelmatig een stand van zaken en evalueert in samenspraak met de 
klasmentor en schoolmentor de stage van de student. 

6. Verwachtingen ten aanzien van de student 

6.1. Algemene richtlijnen 

• De praktijkgids wordt op het afgesproken tijdstip toegelicht en afgegeven aan de klasmentor 
door de student. 

• De student laadt zijn planning een week vooraf op in zijn Smart-dossier – of volgens de 
afspraken met zijn Smart-begeleider, als die hiervan zouden afwijken. 

• Voorbereidingen van lessen/activiteiten laadt de student ten laatste drie werkdagen voor de 
realisering op in zijn Smart-dossier zodat ze raadpleegbaar zijn voor klasmentor en Smart-
begeleider.  

• De student is telkens een volledige dag aanwezig op de Smart-school. De student maakt kennis 
met de werking van de lagere school, voert observatie- en oriëntatieopdrachten uit, participeert 
en realiseert de voorbereide lessen en activiteiten. 

• In communicatie met klasmentor en Smart-begeleider houdt de student rekening met de 
formele context. Dit wil zeggen dat de student bepaalde beleefdheidsregels in acht neemt. Ook 
hanteert de student formeel taalgebruik, dit zowel in mondelinge communicatie als in 
schriftelijke communicatie, bv. bij e-mailverkeer. De student maakt gebruik van de ‘Tips voor e-
mailverkeer’. De student informeert op zijn Smart-school over de verwachtingen en gewoontes 
op dit vlak.  

6.2. Richtlijnen in verband met de lesrealisatie 

• De student is aanwezig op de Smart-school zolang de klasmentor dat nodig acht. 

• Een les/activiteit die niet tijdig is opgeladen in het Smart-dossier, onvoldoende werd 
voorbereid en/of niet werd verbeterd, wordt in principe niet gegeven. Deze beslissing wordt 
genomen door de klasmentor of de Smart-begeleider. 

• Als de lessen niet kunnen plaatsvinden, observeert de student of neemt de student deel aan de 
activiteit die in de plaats komt. Niet-gegeven lessen worden ingehaald en de planning wordt in 
samenspraak met de Smart-begeleider aangepast. 
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• De student vraagt aan de klasmentor de toelating om didactisch materiaal te gebruiken. 
Ontleende materialen en boeken worden zo snel mogelijk teruggebracht. Dit geldt ook voor 
gecorrigeerde schriften en werkbladen.  

• Het Smart-dossier is ter inzage in de stageklas en dus altijd raadpleegbaar, op een laptop van de 
student of een klascomputer, indien de klasmentor dat toestaat. Tijdens het lesgeven houdt de 
student rekening met de gegeven richtlijnen en feedback op de lesvoorbereiding.  

• De lessen worden altijd zinvol afgerond (activiteit beëindigen, materiaal en schriften 
wegbergen).  

• Voor de nabespreking van de lessen schikt de student zich naar de mogelijkheden van de 
klasmentor en de Smart-begeleider. 

6.3. Sociale netwerken en privacy 
De student is tijdens de praktijk aan de slag in een professionele context. Dat betekent dat de 
student discreet omgaat met informatie en materiaal (verslagen, foto's, filmopnames...) 
gemaakt of verzameld tijdens de praktijk. Dit houdt in dat de student de privacy respecteert van 
de kinderen in de klas, de klasmentor, andere teamleden van de Smart-school, de Smart-
begeleider... en geen zaken publiceert op sociale netwerken (o.a. Facebook, Twitter, 
Instagram...). De student maakt een professionele fout als hij dit wel doet. 

6.4. Afwezigheid op de praktijkdagen 

• Een afwezigheid op een praktijkdag meldt de student onmiddellijk aan de klasmentor en de 
Smart-begeleider. Afwezigheid op een praktijkdag wegens ziekte moet de student steeds 
wettigen met een doktersattest dat de student oplaadt in SVS, het digitale studentvolgsysteem 
van de hogeschool. 

• Elke gewettigde afwezigheid tijdens een praktijkdag kan aanleiding geven tot het opleggen van 
een aanvullende of vervangende praktijkdag door de opleidingsdirecteur of de stagecoördinator 
in overleg met de Smart-begeleider. 

6.5. Sanctie van afwezigheden – onvoldoende prestatie 

• Alle ongewettigde afwezigheden en het niet respecteren van afspraken kunnen aanleiding 
geven tot het stopzetten van de praktijk of een specifiek remediëringstraject. Ook het 
ontbreken van zin voor verantwoordelijkheid en het niet naleven van de leefregels op de 
Smart-school kunnen aanleiding geven tot het stopzetten van de praktijk. Als de student de 
beoordelingstaken niet maakt, sanctioneert de docent die de beoordelingstaak heeft opgegeven  
De onderwijsregeling omschrijft onder de bepalingen in verband met de onderwijsactiviteiten de 
‘gewettigde afwezigheden’, de ‘sanctie van afwezigheden – onvoldoende prestatie’ en ‘sancties’ 
zie Studiecontract 2018 - 2019 Deel 3. Onderwijsreglement 3. Bepalingen i.v.m. 
onderwijsactiviteiten art. 49, art. 50, art. 51; Deel 5. Rechten en plichten van de student 7. Orde 
en tuchtregeling Art. 139) 

6.6. Niet realiseren van het programma 
Wie zijn beoordelingstaken niet uitvoert komt niet in aanmerking voor de evaluatie van de 
opleidingsonderdelen waaruit een beoordelingstaak is aangestuurd.  
 

7. Problemen of vragen 
 
Bij problemen of vragen kan de Smart-school contact opnemen met de Smart-begeleider of met  
Veerle Amelinckx, stagecoördinator op 09/234 81 21  of via Veerle.Amelinckx@arteveldehs.be 
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