
 

 

Professionaliseringstraject 

AANVANGSBEGELEIDING 
een ondersteuningsaanbod voor aanvangsbegeleiders en mentoren 

 
 
 

Scholen krijgen jaarlijks een bijkomende omkadering om aanvangsbegeleiding te organiseren om 

de beginnende leerkracht een krachtige start te geven. Associatie Universiteit Hasselt - 

Hogescholen Limburg (AUHL) in samenwerking met UHasselt en Hogeschool PXL wil 

aanvangsbegeleiders en mentoren uit zowel basisonderwijs als secundair onderwijs hierbij 

ondersteunen door een professionaliseringstraject aan te bieden dat bestaat uit 3 pijlers: 

 
 

 

    

VORMINGSSESSIES  
LEREND NETWERK VOOR 
AANVANGSBEGELEIDING  

LENA 
 

COACHING 
OP DE WERKVLOER 

 
Binnen dit opleidingstraject 
reiken we basishandvatten aan 
om een aanvangsbegeleiding 
voor starters op te zetten. 
 
AUHL biedt deze vorming gratis 
aan. Op de volgende pagina 
vindt u alle concrete 
informatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
LENA is een schooloverstijgend 
platform waarbij alle actoren 
(aanvangsbegeleiders, directie, 
pedagogische begeleiding, …) 
die te maken hebben met 
aanvangsbegeleiding 
ervaringen kunnen uitwisselen.  
 

Meld je nu aan om gratis lid te 
worden van dit lerend 
netwerk via deze website: 
www.auhl.be/aan-
vangsbegeleiding 
 

 

  
De aanvangsbegeleiders en 
mentoren die de vorming 
(pijler 1) volgen of volgden 
kunnen intekenen voor een 
coachingstraject 
aanvangsbegeleiding in hun 
eigen school. 
 
Dit is ‘maatwerk’ tegen 
kostprijs: op vraag van én in 
dialoog met de scholen zetten 
we een individueel of 
groepstraject uit in de eigen 
schoolomgeving. 
 
Meer informatie: 
aanvangsbegeleiding@auhl.be 
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VORMINGSSESSIES 
voor aanvangsbegeleiders en mentoren 

 
Wat? Ook dit jaar starten weer heel wat nieuwe, gemotiveerde leraren in het onderwijs. Om hen aan boord te houden 
is er nood aan gevormde mentoren die deze leraren begeleiden bij de start van hun loopbaan. Daarom richt de 
associatie AUHL in samenwerking met UHasselt en Hogeschool PXL opnieuw dit succesvol vormingstraject in. 
Theoretische kaders zullen hierin steeds gekoppeld worden aan praktische toepassingen en oefeningen. Er wordt ook 
voldoende ruimte voorzien voor dialoog en uitwisseling van eigen ervaringen.  
 
Voor wie? Voor alle enthousiaste (toekomstige) aanvangsbegeleiders, schoolmentoren, vakmentoren, klasmentoren, 
stagementoren, ... die zich willen professionaliseren in hun begeleidingsproces.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De opleiding bestaat uit vijf inhoudelijke modules 
 

 

SESSIE 1 
dinsdag 4 oktober 2022 
(9 – 12 uur) 
 
Aanvangsbegeleiding 
= teamwork 
Visie op mentoraat en 
aanvangsbegeleiding. 

 

  

SESSIE 2 
woensdag 9 november 
2022 
(9 – 12 uur) 
 
Aanvangsbegeleiding 
= maatwerk 
De beginnende leraar, 
wie is hij? 

  

SESSIE 3 
maandag 16 januari 
2023 
(13 – 16 uur) 
 
Aanvangsbegeleiding 
= waarderen 
Coachingsvaardigheden 

 

 
 

SESSIE 4 
donderdag 16 maart 2023 
(9 – 12 uur) 
 
Aanvangsbegeleiding 
= groeien 
Reflecteren individueel én 
in team. 

 
 

SESSIE 5 
vrijdag 12 mei 2023 
(9 – 12 uur) 
 
Aanvangsbegeleiding 
= van begeleiden naar los 
laten… 
Een traject van aanvangs-
begeleiding opzetten. 

   

Locatie? 
 

De vorming wordt online en (bij voldoende deelnemers) on-campus georganiseerd. Gelieve bij 
inschrijving aan te geven welke optie uw voorkeur heeft. Indien u de vorming on campus volgt dan 
wordt u verwacht in PXL-Congress, Elfde Liniestraat 23, 3500 Hasselt.  
 

Na sessie 5 nodigen we alle deelnemers uit voor een etentje en de attestuitreiking. Meer 
informatie hierover volgt. 
 

Kostprijs? 
 

Gratis (digitale syllabus en catering inbegrepen) 
 

Inschrijven of meer informatie: 
 

www.auhl.be/aanvangsbegeleiding of aanvangsbegeleiding@auhl.be 

 

“Goede opfrissing, 
maar vooral ook 
nieuwe en interessante 
insteken geleerd. 
Wauw!”  

 

“Overstijging van de 
wensen, top!”  
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