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Stages: Waarom?
▪ Kennismaken en ervaring opdoen in verschillende bedrijven

▪ Evaluatie maakt duidelijk wat de talenten en noden van 

leerlingen zijn

➔ Hierop inspelen in de lessen

▪ Verhogen van de kans op tewerkstelling

▪ Adequaat beeld van ‘werken’



Stages = VERPLICHT

▪Leerlingen die geen stage lopen kunnen NIET overgaan 

naar een volgend leerjaar



Stages: Wat en hoe?
▪ 4de jaar: 1 stageperiode van 3 weken

▪ 5de jaar: 2 stageperiodes van 3 weken

▪ Leerling gaat zelf op zoek naar stageplaats

➔ Aanleren (lessen communicatie)

➔ Ondersteunen

▪ Minstens 2 verschillende bedrijven

▪ Bedrijf van ouders/familie is niet toegelaten



Stages: Wat en hoe?

4de jaar 1 stageperiode van 15 dagen

6 maart 2023 – 24 maart 2023

5de jaar 2 stageperiodes van telkens 15 dagen

Stage 1: 21 november 2022 – 9 december 2022

Stage 2: 6 maart 2023 – 24 maart 2023

Bij ziekte of afwezigheid moet de leerling de stage inhalen 
tijdens de week die aansluit op de stageperiode



Stages: Wat en hoe?
▪ Stage = ONBEZOLDIGD

▪ Lln moet zelf op de stageplaats geraken

▪ Schoolverzekering GELDT

✓ Op de werkvloer

✓ Van en naar de stage

✓ Er is geen onkostenvergoeding voor het vervoer van de lln



Stages: Wat en hoe?
▪ Stage loopt tijdens de werkuren van de stageplaats

▪ NIET op zondag of feestdagen

▪ Lln GK mogen wel stage doen op zaterdag



Stages: De documenten
VOORAF:

▪ Werktijdenformulier

▪ Risicoanalyse

▪ Werkpostfiche

➔ Stagecontract in 3-voud



Stages: De documenten
TIJDENS DE STAGE:

▪ Stagedagboek

▪ Stage-evaluatie door de leerlingen

mailto:computerklas.buso@img-heist.be


Stages: Beoordeling
▪ Praktijkleerkracht gaat minstens 2x op stagebezoek

▪ Beoordeling wordt gemaakt door praktijkleerkracht in samenspraak met de 

verantwoordelijke van de stageplaats

▪ Beoordeling attitudes en beroepsgerichte vaardigheden

▪ Scores: uitstekend, voldoet, voldoet niet

▪ Stagerapport heeft grote invloed tijdens de evaluatie / deliberatie 

▪ Stagerapport heeft invloed op het attest/getuigschrift bij afstuderen

▪ Bespreking op oudercontact



Stages: Afwezigheid
▪ Verwittig zo snel mogelijk het stagebedrijf 

(ten laatste 30 min voor aanvang stagedag) 

▪ Verwittig de school VOOR 09u00

▪ ALTIJD een doktersattest nodig

▪ Gemiste stagedagen MOETEN worden INGEHAALD



Stages: Houding
▪ Kom ALTIJD op tijd

▪ Draag gepaste werkkledij

✓ Werkschoenen

✓ Werkpak

▪ Wees beleefd

▪ Durf hulp te vragen

▪ Pas je aangeleerde communicatietechnieken


