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Geachte 
 
Hartelijk dank om één van onze studenten een oefenkans te willen bieden in uw school. 
 
De student zou een ‘vrijwillige stage’ doen. Het traject ‘vrijwillige stage’ werd in het leven geroepen om 
studenten die geen ‘officiële stage’ opnemen binnen de opleiding, de kans te geven om voeling te houden 
met de klaspraktijk. 
In het verleden hebben we immers gemerkt dat studenten die een jaar ‘stageloos’ zijn hun motivatie 
kunnen verliezen.  Belangrijk is dat deze studenten allemaal geslaagd zijn in het eerste jaar voor hun stage. 
Ze beslisten echter om de stage van het tweede (of derde) jaar nu nog niet op te nemen in hun 
studieprogramma.  
 
Wij raden deze studenten aan om minstens een tiental lessen voor te bereiden en te geven per semester. 
Dit kan in éénzelfde klas of in verschillende klassen. Deze lessen kunnen gespreid worden over meerdere 
momenten in overleg met de mentor(en). Daarnaast mogen ze ook ingeschakeld worden als begeleiding 
bij uitstappen, als co-teacher in differentiatielessen, als ondersteuner bij organisatorisch veeleisende 
activiteiten, …  We vragen wel dat de activiteiten steeds een meerwaarde betekenen in hun groei tot 
leraar lager onderwijs. 
Bij het begin van het academiejaar kan de student de beschikbare momenten doorgeven, zodat in overleg 
een gevarieerd en leerrijk programma kan worden samengesteld. 
 
De studenten worden vanuit de hogeschool begeleid door een studentencoach (STC). De studentencoach 
volgt de studenten op in sessies op de hogeschool en komt ook op stagebezoek. Aarzel niet om contact 
op te nemen met de studentencoach indien een stage niet loopt zoals verwacht. 
 
Voor verdere inlichtingen mag je ons steeds contacteren. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Annelies Gils     Peter den Otter    Luc Degrande 
STC vrijwillige stages Heverlee  STC Diest    jaarcoördinator Heverlee 
annelies.gils@ucll.be   peter.denotter@ucll.be   luc.degrande@ucll.be 
+32 485 39 75 38 
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