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Expertstages 

Expertstage STEM 

De expertstage STEM (in een schoolse context) legt de focus vooral op volgende aspecten: 

• de student kan onderzoekend en ontwerpend leren op een creatieve manier uitwerken en uitvoeren. 

• de student kan de STEM-componenten geïntegreerd aanbieden. 

Bij een schoolse stage horen 2 halve dagen (=6 lestijden) observatie en participatie om de klas(sen) beter te 

leren kennen. Nadien volgen 8 halve dagen (=24 lestijden) realisatie.  

Deze 10 halve dagen worden door de student in samenspraak met de mentor en eventuele klasleerkrachten 

vrijblijvend ingepland, bij voorkeur in de maand januari. In overleg met de mentor wordt beslist of de stage in 1 

klas of in meerdere klassen en zelfs in meerdere leerjaren zal doorgaan. 

De STEM-stage heeft een studiebelasting van gemiddeld 180 uren.  

 

Expertstage Zorg  

In deze expertklassen ligt de focus op het verbreden en verdiepen van enerzijds de visie op zorg en het 

versterken van pedagogisch-didactische inhouden zorg. Anderzijds focussen we op het versterken van de 

vaardigheden als leerkracht in functie van de brede basiszorg en met een (basis)expertise al zorgbegeleider in 

de eerste en tweede lijnszorg van het onderwijs. De student ondersteunt en verdiept huidige zorgnoden en -

vragen van een specifieke klasleerkracht (!) en dat gedurende het hele schooljaar. Planbord, co-teaching, 

binnenklasdifferentiatie, handelingsgerichte diagnostiek, handelingsplan, … zijn maar enkele begrippen die in 

deze Expertstage een belangrijke rol spelen. 

De Zorg-stage heeft een studiebelasting van gemiddeld 180 uren.  

 

Expertstage Rooms-katholieke godsdienst 

Na je theoretische verdieping in samenwerking met het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen stap je 

de praktijk in. Deze expertstage kan verschillende kanten uit, van het zich verder bekwamen in het lesgeven in 

Rooms-katholieke godsdienst in alle leerjaren in de school tot meewerken aan het nieuwe leerplanconcept 

Rooms-katholieke godsdienst in functie van de katholieke dialoogschool. 

De Expertstage Rooms-katholieke godsdienst heeft een studiebelasting van gemiddeld 90 uren. 

Expertstage Mediawijsheid  

Binnen deze expertklas werken de studenten sessies uit over bepaalde mediawijze thema’s (bijvoorbeeld over 

online privacy, vloggen, cyberpesten, gamen, …). De studenten komen een of meerdere workshops uittesten in 

een 4e, 5e en/of 6e leerjaar. Op basis van de interactie met de kinderen en de gekregen feedback wordt deze 

workshop verder op punt gesteld. Het eindresultaat wordt door onze partner “Mediawijs” gedeeld op de 

website van De schaal van M Extra. 
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Expertstage Cultuuronderwijs 

Wil je in jouw klas sterker inzetten op de sleutelcompetentie cultureel bewustzijn? 

Er worden handvaten aangereikt om de culturele expressie en het cultureel bewustzijn van de kinderen te 

stimuleren. Vertrekpunt is ‘Cultuur in de Spiegel’. 

Hierover kan je meer informatie vinden op https://www.cultuurkuur.be/cultuur-in-de-spiegel 

Afgestemd op interesses, verwachtingen en noden in de stageklas, werken studenten een lessenreeks of 

project van 10 lesdagen uit rond de 4 culturele vaardigheden: 

waarnemen, verbeelden, conceptualiseren en analyseren. 

Dit kan uitgaan van een bepaald vakgebied (wiskundig, talig, STE(A)M-gericht, muzisch…), een zorg-

behoefte (verbindend, therapeutisch, …) of een (actueel) maatschappelijk thema. 

Met mentor en stagiair wordt onderzocht wanneer en hoe het project het best gerealiseerd wordt 

(aaneensluitend, wekelijks, in 2 delen, …). 
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