
 
 

Aan: Directies van stagescholen 

         Stagementoren 

  

Betreft: Diversiteitsstage 

   Educatieve Bachelor leraar lager onderwijs verkort traject (BALOA) 

 

 

Mechelen, 16 september 2021 
 
Beste directeur 
Beste mentor 
 
Fijn dat onze student stage mag lopen in uw klas en school. Jullie inzet en coaching zijn van onschatbare 
waarde voor een stagiair. We geven jullie dan ook graag wat toelichtingen rond de diversiteitsstage, 
die deel uitmaakt van de diversiteitskit binnen onze opleiding. 
 
Studenten die de diversiteitsstage opnemen, hebben al met succes een start- en basisstage  afgewerkt 
of werden hiervoor, gezien eerder behaalde diploma’s, vrijgesteld.  
De diversiteitsstage dient opgenomen te worden in een (groot)stedelijke context. Het programma van 
de diversiteitsstage lijkt het meest op wat studenten van onze dagopleiding in het tweede semester 
van het tweede jaar doen.  
 
De diversiteitsstage bestaat uit 4 halve dagen observatie en participatie. Het observatiegedeelte van 
deze stage is mogelijk vanaf 25 oktober 2021. De realisatie bestaat uit 12 halve dagen, waarvan de 
eerste 6 of 7 halve dagen gespreid en de laatste 5 of 6 halve dagen aaneensluitend dienen opgenomen 
te worden. De realisatie kan pas starten na de herfstvakantie en is mogelijk tot en met 20 mei 2022. 

Tijdens de observatie en participatie maakt de student uitgebreid kennis met de klas en met de 
aanpak van de mentor. De student krijgt een zo goed mogelijk beeld van de beginsituatie en de brede 
basiszorg die er binnen de klas wordt voorzien. Waar zijn de kinderen goed in? Wat boeit hen? Wat 
gaat moeilijk? Zijn er leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften? Welke aanpak werpt 
vruchten af? Waar de kans zich voordoet, participeert de student zo actief mogelijk aan het 
klasgebeuren. De student kan hiervoor enerzijds putten uit een inspiratielijst, anderzijds kan u de 
student zelf vragen bepaalde activiteiten voor te bereiden en/of te begeleiden. 

De student krijgt zicht op de methodes waarmee gewerkt wordt en hoe die worden ingezet. Hij 
maakt afspraken met u als mentor over het stageverloop waarbij formele en inhoudelijke 
verwachtingen vanuit de opleiding naast die van u als mentor gelegd worden. 

Binnen de diversiteitsstage gaat bijzondere aandacht uit naar de diversiteit van de stageklas. De 
student leert zich de 2 denkprincipes binnen de basisfilosofie van binnenklasdifferentiatie eigen te 
maken. Hij neemt dan ook een proactieve, positieve en planmatige houding aan tegenover de diverse 
klasgroep en legt de nodige experimenteerdurf aan de dag i.f.v. het toepassen van een gevarieerde 
binnenklasdifferentiatie. Al doende leren welke aanpak het meest effectief is in de stageklas en het 
handelen hieraan aanpassen, zijn een uitdaging binnen deze stage.  

Op dit moment hebben de studenten de opleidingsonderdelen LO, Frans en levensbeschouwing 
nog niet gevolgd. De studenten mogen zowel voor levensbeschouwing als LO 1 les uitproberen bij wijze 
van try-out en rekening houdende met de aangeboden onderwerpen door de hogeschool. Lessen Frans 
mogen gegeven worden indien het geïntegreerd in een ander leergebied wordt aangeboden 
(=taalinitiatie). Er is echter nog geen verplichting toe. 



Mogen wij vragen om per stagedag mondelinge feedback en concrete tips ter verbetering te geven? 
Als positieve punten en werkpunten open besproken kunnen worden, is het voor de student mogelijk 
om te zien waar hij staat en hoe hij nog kan groeien.  
 
Mogen wij u vragen om per halve of volledige stagedag het stageverslag (=aanvulverslag) in te vullen. 
U beschrijft daarbij zo uitgebreid mogelijk het gedrag van de student. Op 2 momenten bezorgt u het 
stageverslag, tussentijds en na afloop van de stage, via mail aan  zowel de student als de 
stagebegeleider.  
 
Tijdens de diversiteitsstage is één stagebezoek voorzien. Verdere concrete afspraken bij deze stage 
leest u in de stagegids.  
 
Indien u nog vragen heeft, kan u uiteraard contact opnemen met de hogeschool. 
 
Wij danken u alvast voor de begeleiding van de student! 
 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Maarten Dupont & Elke Van Grimbergen 
Stageverantwoordelijken diversiteitsstage BALOA 
stageteambaloa@thomasmore.be 
 
Ellie Lefèvre 
Opleidingsmanager BALOA 
ellie.lefevre@thomasmore.be 
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