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Richtlijnen: stageplaatsen zoeken              september  2018 Blended Traject – BaKO – UC Leuven 

Algemene richtlijnen  

voor het contacteren van stageplaatsen  

Blended traject BaKO  

2018-2019 

 

 

In verband met stagedagen 

 

Voor de concrete data van de verschillende stageblokken, kijk je op de gekleurde stagekalender of 

in de stageplannen.  

 

!! Losse stagedagen worden in de stagekalender in het begin van de week geplaatst, maar je hebt 

zelf de keuze om deze te laten doorgaan op maandag, dinsdag of vrijdag. 

 

In verband met aantal stagescholen 

 

Omdat een aantal van je stages uit losse dagen bestaan, zien we die graag aansluiten bij stages 

die een volle week lopen. Dat geeft je een beter beeld van de klas en hoe de dingen lopen op 

schoolniveau. Dat wil zeggen dat je meerdere stages binnen één school mag onderbrengen (als de 

school dat ook wil natuurlijk).  

 

Welke stages in dezelfde school moeten doorgaan, vind je duidelijk vermeld op de stageplannen.  

 

In verband met de leeftijd van de kleuters in de stages 

 

De leeftijdsgroepen waarbij je stage kan lopen staan aangegeven in de stageplannen. Hou je goed 

aan de richtlijnen daarrond.  

 

In verband met het zoeken van stageklassen 

 

Stage op eigen werkplek 

Voor wie al werkzaam is in het onderwijs, gelden andere afspraken in verband met het 

vastleggen van stagescholen: 

Vóór een stage op de eigen werkplek wordt goedgekeurd, heeft de stagecoördinator contact met de 

directie van de werkplek om na te gaan of een stage op de werkplek wel degelijk mogelijk en 

wenselijk is. 

De stagecoördinator is Hilde.Stroobants@ucll.be  

 

Stagescholen zoeken 

Om zelf stageplaatsen te zoeken (dit doe je liefst nog tijdens het academiejaar 2017-2018) kan je 

terecht op volgende website om adressen van scholen in je regio te vinden:  

http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/lijst.aspx?hs=111  
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Geen stage in co-scholen of partnerscholen 

We werken in de reguliere opleiding met co-scholen of partnerscholen. Dit zijn scholen 

die een contract hebben met de lerarenopleiding in Heverlee of Diest. Je mag deze 

scholen niet zelf contacteren (zie lijsten partnerscholen). 

 

Waarom niet? In principe maken we geen gebruik van deze scholen voor studenten uit het blended 

traject. Om verwarring rond stageopdrachten en –data te vermijden voorkomen we in de mate van 

het mogelijke dat studenten uit beide opleidingen op dezelfde school terecht komen. Studenten uit 

het reguliere programma hebben immers andere stagedata en krijgen soms ook andere 

opdrachten/verwachtingen.   

 

Let op:  

- Check altijd even op de lijst van de partnerscholen of de school toch niet een 

partnerschool is (kijk bij gemeente en adres om te checken, sommige scholen zijn onder 

twee namen gekend en er staat er maar een op de lijst). 

 

- Als je in je eigen omgeving weinig of geen stagescholen vindt buiten de partnerscholen, 

contacteer dan Hilde.stroobants@ucll.be . Vermeld in dat geval je woonplaats, voor welke 

stages je geen school vindt buiten de partnerscholen en welke scholen je zelf al 

contacteerde.   

 

 

Nog enkele richtlijnen 

- Je mag stage lopen in eigen regio. Om het organiseren van begeleiding haalbaar te 

houden, vragen we wel het volgende. Indien je ver van de opleiding woont, kies een 

stageschool die tussen je woonplaats en de opleiding ligt en niet eentje die nog 

verder ligt.  

Voor wie al in de opleiding zit: als je met meer dan 1 student uit dezelfde regio komt, loop 

je in de mate van het mogelijke met minstens twee studenten stage in dezelfde 

school OF je zoekt scholen die dicht bij mekaar in de buurt liggen (max. 15 

minuten met de auto). 

 

 

- Je loopt niet meer dan 4 stageblokken in één school. Je mag geen stage lopen bij een 

mentor die je in een vorig jaar reeds had.  

 

 

- !!! Het is niet toegelaten stage te lopen in een school waar een familielid of 

toekomstig familielid werkt. Je loopt ook geen stage in de school waar je 

kinderen als leerling zijn ingeschreven. Ook is het niet aangewezen stage te 

lopen in een school met een beïnvloedende relatie. Indien zou blijken dat je geen 

rekening houdt met deze regel, wordt hieraan zwaar getild in de beoordeling (zie 

wegwijs stage). Bij onzekerheid neem je even contact op met hilde.stroobants@ucll.be 
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- Stage doe je best in stagescholen die je de nodige vrijheid geven om te kunnen voldoen 

aan de verwachtingen van de opleiding. Je moet bijvoorbeeld het thema zelf kunnen 

kiezen (in overleg met de opleiding en de mentor) en mogen werken met 

keuzeactiviteiten. In de gekozen school moet minstens de mogelijkheid bestaan om te 

werken rond een waardeverhaal. Om je de kans te geven de opleidingsverwachtingen 

waar te maken in de stage, raden we je af om in de eerste twee jaren van je opleiding 

stage te lopen in een methodeschool (Freinet, Steiner, Montessori, … zijn allemaal heel erg 

interessant, maar hebben een heel eigen manier van werken die het oefenen van 

vaardigheden die je binnen je opleiding nog onder de knie moet krijgen kan bemoeilijken). 

 

- Ga ervan uit dat juni en september voor de stagescholen wellicht drukke periodes 

zijn. Maak indien mogelijk eerst een telefonische afspraak met de directie. Maak een 

afspraak om samen te gaan met medestudenten die in dezelfde school willen stage lopen. 

 

- Je vraagt aan de directie om de toelating tot stage schriftelijk te bevestigen door het 

aanbrengen van een stempel van de school op je stageplan. Je laat 1 exemplaar bij de 

stageschool en je houdt 1 exemplaar voor jezelf.  

 

- Een kopie van dit ingevulde stageplan geef je binnen t.a.v. Hilde Stroobants 

(hilde.stroobants@ucll.be of UC Leuven – Lerarenopleiding, Hilde Stroobants, Hertogstraat 

178, 3001 Heverlee). Het origineel hou je bij tot op de startdag in september. Je krijgt 

bevestiging wanneer je stageplan is goedgekeurd. Indien je een voorlopige toezegging 

hebt van de stageschool, maar nog wacht op bevestiging van de directie, laat je ook even 

iets weten via mail.  

 

 

 

Bovengenoemde richtlijnen moet je strikt opvolgen.      

Eventuele afwijkingen moeten altijd eerst besproken worden met Hilde Stroobants 

 

 

Succes! 

 

Hilde Stroobants 

Stagecoördinator Blended Traject   

UC Leuven-Limburg 

Groep Lerarenopleiding Campus Hertogstraat 

Hertogstraat 178 

3001 Heverlee 

Hilde.stroobants@ucll.be 


