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Checklist werkplekleren 1 
 

Je zoekt een werkplek in de ortho(ped)agogische sector. Om te zorgen dat je voldoende competenties verwerft 

vinden we het belangrijk dat de volgende zaken aan bod komen of kunnen gerealiseerd worden op je werkplek. Deze 

checklist gebruik je in het gesprek dat je hebt op jouw toekomstige werkplek. 

☐Tijdens werkplekleren 1 presteer je 200 uren. Deze uren presteer je verspreid over het hele semester. 

☐Ik krijg de mogelijkheid om zowel in werplekleren 1 als werkplekleren 2 (275u) ervaring op deze werkplek op te 

doen.  

☐Ik heb minstens 80% van de praktijkuren rechtstreeks contact met cliënten als begeleider. 

☐Ik kan voldoende begeleidingswerk doen. Ik krijg de kans de cliënten te stimuleren wat betreft hun cognitieve, 

emotionele, sociale en motorische ontwikkeling en ontplooiing. Er wordt van mij verwacht gesprekstechnieken en 

observatiemethoden te hanteren om relevante informatie te bekomen over de cliënt/het netwerk van de cliënt om 

zo hun vragen en noden te formuleren en analyseren. (zie ook beoordelingslijst werkplekleren) 

☐Ik krijg de mogelijkheid tot rechtstreeks samenwerken met collega’s.  

☐Ik krijg de mogelijkheid tot het bijwonen van inhoudelijke overlegmomenten/vergaderingen rond beeldvorming 

van cliënten. De opties op pagina 2 moeten ingevuld zijn alvorens je de werkplekfiche ter goedkeuring voorlegt 

aan de werkplekcoördinator! 

☐Ik krijg op de werkplek opvolging van een mentor. Deze persoon beschikt minimaal over een diploma 

graduaat/bachelor menswetenschappen. Mijn mentor voorziet minimaal tweewekelijks een feedbackmoment. 

Daarnaast werken wij voldoende samen zodat hij/zij zicht krijgt op mijn functioneren en mij voldoende kan 

begeleiden.  

☐Ik krijg voldoende leerkansen (kans op initiatiefname, groeien in verantwoordelijkheid, ontwikkelen van kritische 

zin, …). 
 

Verder dien ik ook te bewaken:  

☐Doorheen mijn opleiding heb ik minstens twee semesters doorlopen in groepsgerichte hulpverlening bvb 

leefgroepgebeuren.  

☐Doorheen mijn opleiding heb ik in minstens twee verschillende werkplekorganisaties praktijkervaring opgedaan.  

 

Na het overlopen van deze checklist op de werkplek, vul je de vergaderfiche én de werkplekfiche in en mail je deze 

aan de werkplekcoördinator van de opleiding.      
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Vergaderfiche 
Bijwonen van vergadermomenten en overlegmomenten 

 

▪ Je krijgt de mogelijkheid tot het bijwonen van inhoudelijke overlegmomenten/vergaderingen rond beeldvorming van cliënten.  

▪ De doelstellingen van deze vergaderingen zijn o.a.: 

o mee zijn met de werking van de organisatie 

o volgen van overlegmomenten 

o inzicht krijgen in de teamwerking 

o inbreng kunnen doen tijdens een vergadering 

o zicht krijgen op de werking van een cliëntbespreking 

o … 

▪ Dit toon je aan door de checklist hieronder volledig en naar eer en geweten in te vullen.  

▪ Je vult enkel die overlegvergaderingen/momenten in die jij daadwerkelijk gaat volgen. 

▪ Indien later blijkt (tijdens gesprekken op de werkplek) dat je ons verkeerde info hieromtrent hebt doorgegeven, kan je werkplekleren 

stopgezet worden. 

 

Soorten vergadering Op welke dag 

is deze  

vergadering 

Doel van de vergadering Hoe dikwijls kan je 

deze vergadering 

volgen 

Teamoverleg Klik hier Klik of tik om tekst in te voeren. 

 

   keren/maand 

Cliëntbespreking met 

collega’s 

Klik hier Klik of tik om tekst in te voeren.    keren/maand 

Cliëntbespreking met 

cliënt, ouders, voogd, … 

Klik hier Klik of tik om tekst in te voeren.    keren/maand 

Werkgroep omtrent: 

      

Klik hier Klik of tik om tekst in te voeren.    keren/maand 

Werkgroep omtrent: 

      

Klik hier Klik of tik om tekst in te voeren.    keren/maand 

Geef hier meer uitleg 

indien vergaderingen niet 

kunnen gevolgd worden. 

Klik of tik om tekst in te voeren. 

 

Totaal aantal gevolgde vergaderingen/overlegmomenten per semester:     keren/semester 
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Werkplekfiche 
Gebruik de checklist en vergaderfiche op voorgaande pagina’s 

om na te gaan of alle werkplekvoorwaarden vervuld zijn 

 

 

Voorstel   : -------------------  
Reden afkeuring  :       
    :       
Behandeld door  : ------------------  
Meegedeeld aan student op :    /    / Klik hier 

 

Naam en voornaam student :       
Werkplekleren  : Klik hier 
Adres   :       
GSMnummer  :       
Mailadres   :       

 

Werkplek   :       
Adres   :        
Telefoonnummer  :       /       
Email werkplek/mentor :       
Naam van de dienst  :       
Naam mentor  :       
Functie mentor  :       
Diploma mentor  :       

 

Doelgroep (max. 1 regel) : Klik of tik om tekst in te voeren. 
Doelstelling  (max. 3 regels) : Klik of tik om tekst in te voeren. 
Jouw taak (max. 3 regels) : Klik of tik om tekst in te voeren. 
Aanvangsdatum  :    /    / Klik hier 
Einddatum   :    /    / Klik hier 
Aantal uren /semester :     uren 
Soort   : Klik hier 
Je bent op gesprek geweest :    /    / Klik hier 
Je had een gesprek met :       

 

▪ Elke werkplekstudent vult een werkplekfiche in. 
▪ De werkplekfiche dient elk semester ingediend te worden. 
▪ Door het invullen van deze werkplekfiche vraag je aan de school goedkeuring omtrent je werkplekvoorstel.  
▪ Je mailt de correct én volledig ingevulde werkplekfiche naar maarten.janssens@thomasmore.be.  
▪ Enkel na schriftelijke goedkeuring van de school, mag je concrete afspraken maken met je werkplek. 
▪ De werkplekcoördinator bezorgt je werkplekfiche aan je begeleider.  
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