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Stages regulier traject 

Stage 1 - Studenten eerste opleidingsfase 

Binnen ons nieuw curriculum dompelen we de studenten onmiddellijk onder in de praktijk. Observeren/participeren en kleine taken van de mentor 

overnemen wordt van bij aanvang verwacht. Geleidelijk aan nemen de studenten de volledige lesdag van de mentor over. 

▪ De studenten van het eerste jaar staan per twee in dezelfde klas.  

▪ De studenten lopen het hele jaar stage in eenzelfde stageschool.  

▪ Het stageduo wordt gekoppeld aan een basisklas waar ze op het einde hun blokstage zullen uitvoeren. Het is 

de bedoeling dat ze tijdens de lintstage ook in andere leerjaren activiteiten kunnen uitproberen. Dit gebeurt in 

overleg met student en stageschool. 

LINTSTAGE 

▪ Vanaf de contractendag zullen de studenten ongeveer 1 dag per week naar de stageschool komen. De stagedag 

wisselt van week tot week zodat de student zoveel mogelijk verschillende lessituaties meemaakt. 

▪ Studenten worden als extra ondersteuning naast de mentor ingezet. Geleidelijk aan nemen zij lesfasen en 

activiteiten op zich. Passief observeren wordt tot een minimum beperkt. Vanuit de hogeschool geven we de 

studenten daarnaast ook nog een aantal verplichte activiteiten of opdrachten mee.  

▪ De klas waar deze stage doorgaat, wordt in overleg met de studenten en de school besproken. Dit mag in de 

basisklas zijn, maar ook in de andere klassen mogen onze studenten ondersteunen en activiteiten uitproberen. 

We streven hier naar een win-win-situatie. 

BLOKSTAGE 

▪ De laatste 4 dagen nemen de studenten individueel of in co-teaching de volledige lesdagen van de mentor over 

in hun basisklas. 

 

Stage 2 - Studenten tweede opleidingsfase  

De studenten lopen stage in 2 verschillende scholen en doen verplicht een stage in de derde graad.  

▪ De stage is opgedeeld in twee periodes: Stage 2A (semester 1) en Stage 2B (semester 2) 

▪ Een stage omvat telkens een aantal dagen lintstage en een blokstage 

▪ De studenten lopen stage in twee verschillende scholen en bij twee verschillende leeftijden. 

• Stage 2A: bij voorkeur stage in het tweede, derde of vierde leerjaar. 

• Stage 2B: stage in de derde graad. 

LINTSTAGE 

▪ De studenten komen voorafgaand aan de blokstage een aantal losse dagen naar de stageklas. De stagedag 

wisselt zodat de student zoveel mogelijk verschillende lessituaties meemaakt. 

▪ Passief observeren wordt tot een minimum beperkt. Studenten worden als extra ondersteuning naast de 

mentor ingezet.  

BLOKSTAGE 

▪ De studenten nemen de volledige lesdagen van de mentor over. 

▪ Er is een kortere blokstage als inloopstage voor de langere blokstage op het einde.  
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Stage 3 BALO - Studenten derde opleidingsfase  

De studenten lopen stage in verschillende scholen, bij verschillende leeftijden en in verschillende stagecontexten. 

Stage in het eerste leerjaar 

▪ De stage omvat 2 weken. 

▪ De stage wordt voorafgegaan door observatie- en participatiedagen. 

▪ De eerste twee stagedagen zijn inloopdagen waarbinnen de student zo actief mogelijk wordt ingeschakeld. Bij 

voorkeur staat de student samen met de mentor of zelfstandig voor de klas. Er wordt nog geen bezoek gepland 

vanuit de hogeschool. 

▪ De rest van de stage worden alle lessen zelfstandig gegeven. 

Zelfstandige stage 

▪ De stage omvat 6 opeenvolgende weken.  

▪ De student kan binnen de vastgelegde stageperiode de stageklas begeleiden tijdens openluchtklassen.  

▪ Tijdens de stagevoorbereidingsperiode mag de student als vervanging ingezet worden in de stageschool 

(leerkracht op bijscholing, als extra begeleider bij uitstap,…) en dit voor maximum 4 halve dagen.  

▪ De student neemt de volledige lesopdracht van de mentor zelfstandig over, waardoor deze eventueel andere 

taken binnen de school op zich kan nemen. 
 

Daarnaast volgen onze derdejaarsstudenten ook nog een focusstage (focus op verbreding of verdieping in een 

onderwijscontext) en een stage in het kader van hun expertklas. Voor deze stages worden er op basis van de noden en 

interesses van de studenten contacten gelegd met de betrokken partijen van zodra de focussen en keuzes voor 

expertklassen duidelijk zijn. 

 

 

De precieze stagedata kan u op onze stagekalender terugvinden. 
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