
 
                   

 

Stageplaatsen zoeken Blended Traject 2018-2019:  

woordje vooraf … 

 

Vanaf nu kan je stageplaatsen gaan zoeken voor het academiejaar 2018-2019.  

 

Ga als volgt te werk:  

 

- Kijk op je individueel studieprogramma welke stageblokken je volgend jaar zal lopen. Bij 

twijfel: contacteer ellen.delmotte@ucll.be. Let op: Voor Zoom Out hoef je nog geen stageschool 

te zoeken.  

 

- Het gekleurd kalenderoverzicht kan je helpen om een zicht te krijgen op de schikking van 

jouw stageplanning over het jaar.  

 

- Lees het document Algemene richtlijnen stageplaatsen zoeken grondig door.  

 
- In dit bundeltje vind je de verschillende stageplannen. Selecteer die pagina’s die relevant zijn 

voor jouw stageblokken. Vul ze in, laat ze ondertekenen en maak een kopie voor de stageschool 

en voor de opleiding. Zorg dat elk van de betrokken partijen een kopij heeft.  

 
- Nog vragen over de stage? Richt je dan naar hilde.stroobants@ucll.be 

 
 

   

 



 

Stageplan in 3-voud opstellen: 1 voor stageschool, 1 voor  student en 1 voor stagecoördinator (mailen naar hilde.stroobants@ucll.be).   

 

STAGE-INFO  

bij INTRODUCTIE IN KRACHTIG LEREN EN PRAKTIJK 
Blended traject 2018-2019 

Professionele bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs 

UCLL – campus Heverlee 

      

 

Stageopzet 

De stage is een eerste kennismaking met de praktische vertaling van de eerste grote kaders in de 

opleiding, met het beroep van kleuteronderwijzer en met de kleuterklas en –school. Om je al zo goed 

mogelijk in te werken in de opleidingsonderdelen waarmee je aansluit binnen de opleiding, ga je 

tijdens deze stagedagen versneld kennismaken met de praktijk van de kleuterklas.  

Je begint met meehelpen in de kleuterklas en gaat daarna al gauw aan de slag met het voorbereiden 

en uitproberen van eenvoudige activiteiten.  

Deze stage moet je al een eerste idee geven over de mate waarin de keuze die je maakte, aansluit 

bij de realiteit van het kleuteronderwijs. Verder bereidt ze je ook voor op de volgende stages van het 

jaar. 

 

Stagedata  

1 dag per week in de weken van: 24 sept; 1 okt; 8 okt; 15 oktober  

Concrete dag (maandag, dinsdag of vrijdag) in overleg met mentor af te spreken.  

 

Stages in dezelfde klas? 

Deze stage MOET doorgaan in dezelfde klas als stage 1.  

 

Leeftijd kleuters 

De stage kan doorgaan bij 3- jarigen of  4-jarigen of een gemengde leeftijdsgroep (3-4-jarigen).  Ze kan 

niet doorgaan bij 5-jarigen en niet bij 2,5-jarigen (dus ook geen instapklassen, zomerklasjes, 

peuterklassen,…).  

 

 



 

Stageplan in 3-voud opstellen: 1 voor stageschool, 1 voor  student en 1 voor stagecoördinator (mailen naar hilde.stroobants@ucll.be).   

 

STAGEPLAN  

INTRODUCTIE IN KRACHTIG LEREN EN PRAKTIJK 
 

   Vul hier, in overleg met de stageschool,  de concrete stagedata in:  

4 losse dagen:  

-  

-  

-  

-  

 

 

   In te vullen door student 

naam student:  ……………………………………………………………………………………………………………….  

klas:   MT 2 / MT 3  

e-mail:   ……………………………………………………………………………………………………………….  

 

handtekening student 

 

 

stageplaats op eigen werkplek?   ja    /   neen  

 

   In te vullen door stageschool 

stagementor*:  ……………………………………………………………………………………………………………….  

leeftijd kleuters: ……………………………………………………………………………………………………………….  

school:   ……………………………………………………………………………………………………………….  

adres:   ……………………………………………………………………………………………………………….  

   ………………………………………………………………………………………………………………. 

e-mail:   ……………………………………………………………………………………………………………….  

*stagementor = kleuteronderwijzer 

 

   In te vullen voor stagecoördinator BaKO 

stageplan:  aanvaard   /  niet aanvaard                         handtekening stagecoördinator BaKO 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stageplan in 3-voud opstellen: 1 voor stageschool, 1 voor  student en 1 voor stagecoördinator (mailen naar hilde.stroobants@ucll.be).   

 

 

STAGE-INFO  

bij STAGE 1 
Blended traject 2018-2019 

Professionele bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs 

UCLL – campus Heverlee 

      

 

Stageopzet 

In deze stage bouw je verder op je ervaringen in Intro in Krachtig Leren en Praktijk. Je gaat geleidelijk 

meer en moeilijkere activiteiten opnemen in het klasgebeuren met het oog op afsluiting met een 

volledige week stage in februari. Uit een beknopte keuzelijst kies je samen met je mentor het thema van 

die stageweek. Onder begeleiding van lectoren bouw je met een kleine groep een eerste aanzet tot een 

evenwichtig weekaanbod. Die aanzet werk je daarna persoonlijk verder uit tot een eigen aanbod dat 

voldoende is afgestemd op jouw specifieke stageklas. 

 

Stagedata  

Verkenningsdagen: 

5 stagedagen: 1 dag per week in de weken van: 22 oktober en 5, 12, 19 en 26 november   

Concrete dag (maandag, dinsdag of vrijdag) in overleg met mentor af te spreken.  

 

Actieve stage: 

1 volledige week van 11 februari tot 15 februari.  

 

Stages in dezelfde klas? 

Deze stage MOET doorgaan in dezelfde klas als ‘intro op krachtig leren’.  

 

Leeftijd kleuters 

De stage kan doorgaan bij 3- jarigen of  4-jarigen of een gemengde leeftijdsgroep (3-4-jarigen).  

 

 



 

Stageplan in 3-voud opstellen: 1 voor stageschool, 1 voor  student en 1 voor stagecoördinator (mailen naar hilde.stroobants@ucll.be).   

STAGEPLAN  

STAGE 1 
 

   Vul hier, in overleg met de stageschool,  de concrete stagedata in:  

5 losse dagen:  

-  

-  

-  

-  

1 volledige week: van                                                tot  

 

   In te vullen door student 

naam student:  ……………………………………………………………………………………………………………….  

klas:   MT 2 / MT 3  

e-mail:   ……………………………………………………………………………………………………………….  

 

handtekening student 

 

 

stageplaats op eigen werkplek?   ja    /   neen  

 

   In te vullen door stageschool 

stagementor*:  ……………………………………………………………………………………………………………….  

leeftijd kleuters: ……………………………………………………………………………………………………………….  

school:   ……………………………………………………………………………………………………………….  

adres:   ……………………………………………………………………………………………………………….  

   ………………………………………………………………………………………………………………. 

e-mail:   ……………………………………………………………………………………………………………….  

*stagementor = kleuteronderwijzer 

 

   In te vullen voor stagecoördinator BaKO 

stageplan:  aanvaard   /  niet aanvaard                         handtekening stagecoördinator BaKO 

 

 



 

Stageplan in 3-voud opstellen: 1 voor stageschool, 1 voor  student en 1 voor stagecoördinator (mailen naar hilde.stroobants@ucll.be).   

 

STAGE-INFO bij DE PEUTER  
Blended traject 2018-2019 

Professionele bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs 

UCLL – campus Heverlee 

 

Stageopzet 

In deze stage bied je de jongste kleuters een leeftijdsadequaat aanbod in een week zonder thema. Je 

zorgt voor een evenwichtig en uitdagend aanbod met veel exploreren, bewegen, senso-motorisch spel, 

muziek en momentjes om weer tot rust te komen. Omdat we willen dat je al snel leert inspelen op de 

interesses en noden van de kleuters, bouwen we een weekend in binnen deze stage. Die extra denk- en 

verzameltijd kan je gebruiken om bij te sturen en aan te vullen waar dat nodig is in je aanbod. 

 

Stagedata 

Verkenningsdagen:  

1 dag per week in de weken van: 26 nov en 3 dec.  

Concrete dag (maandag, dinsdag of vrijdag) in overleg met mentor af te spreken.  

 

Actieve stage: 

Volle week van woensdag 12 tot dinsdag 18 december 

 

Stages in dezelfde klas? 

/ 

 

Leeftijd kleuters  

De stage gaat door bij 2,5-jarigen of gemengde groep van 2,5- & 3-jarigen 

Let op : vraag aan de directie hoeveel kleuters er ongeveer in de klas zullen zitten. Groepen van minder 

dan 12 geven je niet de kans om je organisatorische competenties goed te oefenen, groepen van meer 

dan 25 peuters geven geen oefenkansen meer op inhoudelijk diepgaand begeleiden. Daarom geen stages 

in dergelijke klassen. 



 

Stageplan in 3-voud opstellen: 1 voor stageschool, 1 voor  student en 1 voor stagecoördinator (mailen naar hilde.stroobants@ucll.be).   

STAGEPLAN DE PEUTER 
 

   Vul hier, in overleg met de stageschool,  de concrete stagedata in:  

2 losse dagen:  

-  

-  

1 week van                                           tot  

 

 

   In te vullen door student 

naam student:  ……………………………………………………………………………………………………………….  

klas:   MT 2  / MT 3…………………….…………………………………………………………………….  

e-mail:   ……………………………………………………………………………………………………………….  

 

handtekening student 

 

 

stageplaats op eigen werkplek?   ja    /   neen  

 

   In te vullen door stageschool 

stagementor*:  ……………………………………………………………………………………………………………….  

leeftijd kleuters: ……………………………………………………………………………………………………………….  

school:   ……………………………………………………………………………………………………………….  

adres:   ……………………………………………………………………………………………………………….  

   ………………………………………………………………………………………………………………. 

e-mail:   ……………………………………………………………………………………………………………….  

*stagementor = kleuteronderwijzer 

 

   In te vullen voor stagecoördinator BaKO 

stageplan:  aanvaard   /  niet aanvaard                         handtekening stagecoördinator BaKO 

 

 



 

Stageplan in 3-voud opstellen: 1 voor stageschool, 1 voor  student en 1 voor stagecoördinator (mailen naar hilde.stroobants@ucll.be).   

 

STAGE-INFO bij STAGE 2  
Blended traject 2018-2019 

Professionele bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs 

UCLL – campus Heverlee 

 

 

Stageopzet 

In deze stage bouw je vanuit een 7-tal losse stagedagen toe naar een evenwichtig leeftijdsadequaat 

aanbod  van twee weken voor jouw specifieke stageklas (met daarin specifieke aandacht voor de oudste 

kleuters). Tijdens de losse stagedagen heeft je klasmentor de verantwoordelijkheid voor de invulling van 

de meeste activiteiten. Jij gebruikt die dagen vooral om zo goed mogelijk thuis te komen in de specifieke 

beginsituatie van deze kleutergroep.  

De twee actieve stageweken werk je uit vanuit een thema dat je samen met je mentor vastlegt. Daarbij 

speel je goed in op noden, sterktes en interesses die je geobserveerd hebt bij jouw kleuters en in de 

kleuterschool. Elementen als duurzaamheid, outdoor learning, omgaan met diversiteit, … krijgen in 

overleg met je mentor een plek in je aanbod.    

 

Stagedata 

Verkenningsdagen: 

1 dag in de weken van 11, 18, en 25 maart, 1 en 29 april en 6 mei 

Daarnaast is donderdag 25 april een stagedag voor alle studenten Stage 2.  

De overige 6 dagen in overleg met mentor af te spreken (maandag, dinsdag of vrijdag).  

 

Actieve stage: 

Maandag 13 mei tot vrijdag 24 mei.  

NOOT: Op 16 mei voorzien we een terugkomdag waarop je in de opleiding verwacht wordt. We kaderen 

je eerste ervaringen en observaties uit deze stage aan de theoretische kaders in Brede Basiszorg. 

 

Stages in dezelfde klas? 

/ 

 

Leeftijd kleuters 

4-5-jarigen of 5-jarigen. Deze stage moet doorgaan in een klas met minstens de helft oudste kleuters, 

kleuters die volgend schooljaar de overstap naar het eerste leerjaar maken.  



 

Stageplan in 3-voud opstellen: 1 voor stageschool, 1 voor  student en 1 voor stagecoördinator (mailen naar hilde.stroobants@ucll.be).   

 

STAGEPLAN  STAGE 2  
 

   Vul hier, in overleg met de stageschool,  de concrete stagedata in:  

6 losse dagen:  

-  

- 

- 

- 

- 

- 

- donderdag 25 april 2018 

2 weken stage (uitgezonderd do 16 mei) van                                      tot  

 

   In te vullen door student 

naam student:  ……………………………………………………………………………………………………………….  

klas:   MT 2 / MT 3  

e-mail:   ……………………………………………………………………………………………………………….  

 

handtekening student 

 

 

stageplaats op eigen werkplek?   ja    /   neen  

 

   In te vullen door stageschool 

stagementor*:  ……………………………………………………………………………………………………………….  

leeftijd kleuters: ……………………………………………………………………………………………………………….  

school:   ……………………………………………………………………………………………………………….  

adres:   ……………………………………………………………………………………………………………….  

   ………………………………………………………………………………………………………………. 

e-mail:   ……………………………………………………………………………………………………………….  

*stagementor = kleuteronderwijzer 

 

   In te vullen voor stagecoördinator BaKO 

stageplan:  aanvaard   /  niet aanvaard                         handtekening stagecoördinator BaKO 

 



 

Stageplan in 3-voud opstellen: 1 voor stageschool, 1 voor  student en 1 voor stagecoördinator (mailen naar hilde.stroobants@ucll.be).   

 

 

STAGE-INFO   ‘VAN 3 NAAR 1’ 
Blended traject 2018-2019 

Professionele bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs 

UC Leuven Limburg – campus Heverlee 

 

Kerncompetenties 

In dit opleidingsonderdeel wordt enerzijds gefocust op overgangsproblemen bij de overgang van de 

kleuterschool naar het eerste leerjaar. Anderzijds wordt ingegaan op de aanvankelijke leerprocessen en 

het onderwijs in het eerste leerjaar. Er wordt van je verwacht dat je de geleerde inhouden kan gebruiken 

om een aantal lessen te geven in het eerste leerjaar.  

 

Stageopzet 

Tijdens deze stage krijg je de kans om kennis te maken met de klaspraktijk in het eerste leerjaar. Tijdens  

de eerste twee stagedagen zal je vooral participeren en op die manier het klasgebeuren leren kennen.  

Ook tijdens de volgende stagedagen blijft het meedraaien in de klas centraal staan, daarnaast zal je  

(gespreid over die stagedagen) ook enkele lessen realiseren, nl. een les lezen, schrijven, rekenen,  

wereldoriëntatie met inbegrip van hoekenwerk.  

 

Stagedata 

1 dag per week in de weken van 24 september, 1 oktober en 8 oktober.  

2 dagen stage in de week van 15 okt (dit kan NIET op do 18 okt want dan zijn er lessen gepland) 

Indien gewenst, kunnen er ook andere data gekozen worden. Ten laatste tegen de herfstvakantie moeten 

alle stagedagen volbracht zijn. 

 

Leeftijd kinderen 

De stage gaat door in het eerste leerjaar en best niet in een methodeschool. 

 

Klas? 

Deze stage MAG doorgaan op de school waar je ook je stage Oudste Kleuter/stage 2 liep.  

Dat biedt je de kans om de kleuters die je vorig jaar in actie zag nog wat verder te volgen in hun 

ontwikkeling.  

 

Stage op de werkplek indien je al werkt in een kleuterschool?  

Deze stage mag op de eigen werkplek, wel in het eerste leerjaar.  



 

Stageplan in 3-voud opstellen: 1 voor stageschool, 1 voor  student en 1 voor stagecoördinator (mailen naar hilde.stroobants@ucll.be).   

 

STAGEPLAN  bij ‘VAN 3 NAAR  1’ 
 

   Vul hier, in overleg met de stageschool,  de concrete stagedata in:  

5 stagedagen:  

-  

- 

- 

- 

- 

 

 

   In te vullen door student 

naam student:  ……………………………………………………………………………………………………………….  

klas:   MT 2 / MT 3  

e-mail:   ……………………………………………………………………………………………………………….  

 

handtekening student 

 

 

stageplaats op eigen werkplek?   ja    /   neen  

 

   In te vullen door stageschool 

stagementor*:  ……………………………………………………………………………………………………………….  

leeftijd kleuters: ……………………………………………………………………………………………………………….  

school:   ……………………………………………………………………………………………………………….  

adres:   ……………………………………………………………………………………………………………….  

   ………………………………………………………………………………………………………………. 

e-mail:   ……………………………………………………………………………………………………………….  

*stagementor = kleuteronderwijzer 

 

   In te vullen voor stagecoördinator BaKO 

stageplan:  aanvaard   /  niet aanvaard                         handtekening stagecoördinator BaKO 

 

  

 

 

 

 

 



 

Stageplan in 3-voud opstellen: 1 voor stageschool, 1 voor  student en 1 voor stagecoördinator (mailen naar hilde.stroobants@ucll.be).   

 

 

STAGE-INFO   ‘ZOOM IN’ 
Blended traject 2018-2019 

Professionele bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs 

UC Leuven Limburg – campus Heverlee 

 

Stageopzet 

Vanuit een kritische reflectie op je eigen professionele identiteit en op jouw functioneren binnen 

kleuterklas en –school werk je vanuit eigen doelen aan competenties die zich situeren binnen de 

verantwoordelijkheden ‘functioneren in klasgroep’ en ‘samen school maken’.  Je werkt expliciet aan de 

competentie om emancipatie en participatie van alle kinderen in je klas te bevorderen.  Daarbij heb je 

oog je eigen professionele groei en permanent leren en jouw functioneren als lid van een 

onderwijsorganisatie. 

 

Stage Zoom In  bestaat uit twee luiken die in dezelfde stageschool doorgaan. 

Voor Luik A word je op de stageschool begeleid door de klasmentor.  

Voor Luik B word je op de stageschool begeleid door de schoolmentor. 

 

Luik A: 

Je start met 2 verkenningsdagen. Vervolgens loop je gedurende 5 weken actieve stage in één klas (= 

22,5 stagedagen). Die weken neem je alle taken van de klasmentor over. Voor dit luik plan je 

minimum 9  stagedagen (= 2 weken) die elkaar opvolgen. Eén tot twee weken vallen in het éérste 

semester van het jaar, de anderenin het tweede semester. 

Je functioneert dus als leerkracht op klasniveau en als partner van kinderen.  De planning van jouw 

stagedagen en ook de keuze van BC’s gebeurt in overleg met de klas- en schoolmentor, waarbij je ook de 

kans moet krijgen om jouw persoonlijke interesses inzake BC’s uit te werken voor het weekaanbod.  Voor 

de aaneensluitende stageweken werk je aan één BC.  

Bij de planning en realisatie van het aanbod staan integratie van zorg, doorgaande lijnen, diversiteit, 

klasoverschrijdend werken en participatie van kleuters centraal.  Je werkt expliciet aan de competentie 

om emancipatie en participatie van kinderen te bevorderen. 

 

Luik B: 

In de stageschool werk je intensiever aan de verantwoordelijkheid ‘samen school maken’ op 

schoolniveau. Je werkt in team, als partner van ouders/opvoeders en als lid van de brede school.   

Je voert binnen de stageschool allerlei taken op meso-niveau (schoolniveau) uit: voorbereiding en 

deelname aan oudercontacten, samen met het team schoolprojecten uitwerken, deelname aan 

personeelsvergaderingen, een beperkt aantal vervangingen opnemen … 

Je plant hiervoor in overleg met de schoolmentor 8 stagedagen of 70 à 90 studiebelastingsuren op de 

stageschool.  Je mag er ook een stageblok inplannen (bv. 1 aaneensluitende week schooltaken-stage).   

Verder werk je ook aan opdrachten rond schoolcultuur en onderwijsbeleid. 



 

Stageplan in 3-voud opstellen: 1 voor stageschool, 1 voor  student en 1 voor stagecoördinator (mailen naar hilde.stroobants@ucll.be).   

 

Stagedata 

Verkenningsdagen: 

Je plant voor beide luiken samen 2 verkenningsdagen in tussen eind september en half november, 

bv. 1 dag per week in de week van 22 oktober en 5 november.  

 

Actieve stage: 

5 stageweken voor luik A en 8 stagedagen voor luik B. Je kan deze zelf, in overleg met de 

stageschool, plannen. Hou wel rekening met de afspraken rond het aantal stagedagen en de volledige, 

aaneensluitende stageweken. 

 

Leeftijd kinderen 

Alle leeftijden (2,5-tot 5-jarigen) zijn mogelijk. Je kan ook opteren voor een stageklas met gemengde 

leeftijdsgroepen. 

 

 



 

Stageplan in 3-voud opstellen: 1 voor stageschool, 1 voor  student en 1 voor stagecoördinator (mailen naar hilde.stroobants@ucll.be).   

STAGEPLAN  ZOOM IN  

   Vul hier, in overleg met de stageschool,  de concrete stagedata in:  

2 Verkenningsdagen:  

-  

- 

Stagedagen Luik A: 

 

 

Stagedagen Luik B:  

 

 

 

   In te vullen door student 

naam student:  ……………………………………………………………………………………………………………….  

klas:   MT 2  

e-mail:   ……………………………………………………………………………………………………………….  

 

handtekening student 

 

 

stageplaats op eigen werkplek?   ja    /   neen  

 

   In te vullen door stageschool 

stagementor*:  ……………………………………………………………………………………………………………….  

leeftijd kleuters: ……………………………………………………………………………………………………………….  

school:   ……………………………………………………………………………………………………………….  

adres:   ……………………………………………………………………………………………………………….  

   ………………………………………………………………………………………………………………. 

e-mail:   ……………………………………………………………………………………………………………….  

*stagementor = kleuteronderwijzer 

 

   In te vullen voor stagecoördinator BaKO 

stageplan:  aanvaard   /  niet aanvaard                         handtekening stagecoördinator BaKO 

 

 


