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Werkplekleren 1 

INKIJKEXEMPLAAR 
(Dit document bevat fragmenten uit de cursus  

en is NIET de volledige cursus) 

Graduaat orthopedagogische begeleiding 
People & Health 
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TOELICHTING LEERGROEPSESSIES 1 en 2 VAN WERKPLEKLEREN 1 
 
LEERGROEP 1: Wat , hoe en Waarom? 

 
Voorbereiding 1 Meebrengen: 

- Persoonlijk voorwerp/foto dat/die voor jou op één of andere manier 
betekenisvol is, iets om je voor te stellen in de groep 

- Oude tijdschriften, kranten, schaar, lijm, stiften, … (benodigdheden voor het 
visionboard)  
 

Inhoud en 
verloop sessie 1 

- Kennismaking 
- Leren d.m.v. leergroepsessie: wat, hoe en waarom? 
- Verduidelijken opdrachten doorheen semester 1. 
- Eerste uitwisseling: zoektocht stageplaats en eerste contacten  
- Opmaken afsprakendocument: één student neemt een foto van het 

afsprakendocument en post dit bij groepsbestanden onder 
“afsprakendocument” 

- Start samenstellen van het visionboard. 
 

Visionboard  Wanneer je je inschreef in de opleiding had je ongetwijfeld ergens wel een beeld, een 
idee van waar je naartoe wil als orthopedagogisch begeleider.  
 
Wat lijkt jou het ideale scenario over twee jaar en hoe ziet je weg ernaartoe eruit? Waar 
wil jij over twee jaar staan?  
Wie wil je dan kunnen zijn? En hoe wil je dat aanpakken in je weg er naartoe?  
Wat zijn dingen die voor jou belangrijk zijn in functie van je opleiding en in functie van je 
toekomstig beroep?  
Hoe wil jij zijn als orthopedagogisch begeleider?  
 

 Teken, knip, plak op een grote flap al die dingen die voor jou symbool staan 
voor waar je naartoe wil, wat je voor ogen wil houden. 

 Elke student neemt een foto van zijn/haar visionboard en post dit uiterlijk 7 
dagen na leergroepsessie 1. 

 Breng het origineel afgewerkte geheel volgende leergroepsessie mee (en 
bewaar dit thuis goed, er wordt later in de opleiding nog op terug gekomen). 

 
Richtvragen ter inspiratie: 
Wie/wat inspireert jou?  
Wat doet die dan dat jou zo aanspreekt?  
Hoe ga je successen vieren?  
Hoe ga je omgaan met hobbels op je weg? Wie is er dan voor jou? Wat houdt je dan 
recht? 
Wat wil je zeker kunnen behouden?  
Waar wil je in groeien? Wat heb je daarin nodig?  
Wat geeft je houvast?  
Waar wil je als orthopedagogisch begeleider voor staan? 
Hoe wil je dat cliënten en collega’s/medestudenten jou zien? 
Wat is een quote / beeld dat je voor ogen wil houden? (zoek gerust eens wat quotes op 
pinterest)  
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Reflectie 1  Zie toelichting reflectie-verslag (punt 5) 

 
LEERGROEP 2: Betekenisvolle ervaringen 
 

Doel Reflecteren op jouw concrete eerste ervaringen tijdens je werkplekleren: 
met collega’s, met je doelgroep, met een werkvorm, met afspraken, ….  
 

Inhoud en 
verloop sessie 2 

In de leergroepsessie staan we stil bij jouw betekenisvolle ervaringen.   
- Uitwisseling van, op zoek gaan naar “het betekenisvolle” in een concrete 

ervaring vanuit de praktijk.  
- We staan stil bij het effect van ons denken, voelen, willen op ons handelen.  
- We wisselen ervaringen uit en trachten van elkaars ervaringen te leren. 

Verder bespreken we het visionboard, overlopen de evaluatieprocedure en lichten het 
feedbackgesprek toe.  

Meebrengen Afgewerkt visionboard 
 

Voorbereiding 2 
(indienen op 
Canvas 7d voor 
de 
leergroepsessie) 

Je voorbereiding bestaat uit 2 delen!: 
Deel 1: inventarisatie eerste indrukken 
Deel 2: verslag feedbackgesprek werkplekmentor 
 
Deel 1: Je inventariseert gedurende de eerste werkplekweken jouw eerste indrukken 
en betekenisvolle ervaringen.   
M.a.w. je werkt ervaringen uit die zich recentelijk voordeden op je werkplek, waar je 
dieper wil op ingaan, die je wil delen met je medestudenten en werkplekbegeleider. Kies 
dus ervaringen uit die betekenisvol voor je zijn. Dat kunnen ervaringen zijn die je raken, 
waar je vragen bij hebt, …   
 

- Stap 1: je beschrijft de context van je situatie. Je noteert: 
Waar je werkt, met welke doelgroep. 
De beeldvorming van je cliënt 
Wie in deze situatie betrokken was. 
Wat er aan de situatie vooraf ging en voor jou/de ander belangrijk was. 

 
- Stap 2: je beschrijft de situatie die betekenisvol is voor je. Wat valt jou op? Wat 

trekt je aandacht? Wat houd je bezig tijdens en na het werk? Beschrijf zo 
gedetailleerd mogelijk!  

 
- Stap 3: je benoemt waarom deze situatie zo betekenisvol voor je was: Wat 

dacht je? Wat voelde je? Wat deed je? Wat wilde je doen? 
 

- Stap 4: formuleer supervisievragen: welke vragen wil je stellen aan je 
medestudenten / aan jezelf waar je een antwoord op wil vinden om zo je blik te 
verruimen aangaande de situatie en je leerproces.  

 
Deel 2 : verslag feedbackgesprek met werkplekmentor  
Wanneer je voorbereiding af is, plan je een feedbackmoment met je werkplekmentor. 

- Tijdens het feedbackmoment bespreek je de betekenisvolle ervaringen en 
indrukken met je werkplekmentor. Het is dus niet voldoende dat je jouw 
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opdracht laat nalezen, je dient er effectief over in gesprek te gaan! Bespreek 
niet enkel of je al dan niet ‘goed’ gehandeld hebt, maar sta stil bij jouw aandeel, 
hoe jij de situatie ervaren hebt, wat jij nog te leren hebt, waar jouw kwaliteiten 
liggen, … Stel je leerproces centraal in het feedbackgesprek. 

   
- Je maakt ook een verslag van het feedbackmoment. Je voegt dit verslag toe aan 

je voorbereiding. Dus beschrijf niet enkel de feedback van je mentor, maar ook 
wat jij daaruit meeneemt, welke inzichten je opgedaan hebt in het 
feedbackmoment, … Dit verslag voeg je toe aan je opdracht in deel 2. 

 

Reflectie 2  Zie toelichting reflectieverslag (punt 5) 

 
 


