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Visie van ‘Ter Sterre’ op stage
Het einddoel van beroepssecundaire opleiding binnen een OV4 is gaan werken op de normale arbeidsmarkt.
Als school streven we er dan ook naar dit doel te bereiken.
We willen dat onze leerlingen hun verworven kennis praktisch kunnen toepassen in reële en concrete
werksituaties. Stage is daar een voorbereiding op en daarom vinden wij stage op school heel erg belangrijk.
Als de leerlingen starten op school dan is het logisch dat ze nog ondersteuning nodig hebben op verschillende
vlakken. We proberen de leerlingen doorheen hun opleiding op school tools aan te reiken en aanpassingen
te doen om hen te leren omgaan met hun eigen problematiek. Tools en aanpassingen kunnen bijvoorbeeld
volgende zaken zijn: stappenplannen, in de mate van het mogelijke individuele begeleiding, individueel
werken i.p.v. in groep werken, meer tijd om iets af te werken, aanpassingen in vraagstelling, aanpassingen in
hoe de leerstof aangebracht wordt, meer pauzes inlassen, mogelijkheid tot vluchtroute, iemand die
ondersteuning biedt bij de kennismaking met een nieuwe werkplaats …
Naarmate ze ouder worden verwachten we dat de leerlingen op een zelfstandige manier leren gebruik maken
van de aangeboden hulpmiddelen of deze zelf kunnen opstellen bv zelf een stappenplan opmaken. Het is
zeker aanvaardbaar dat leerlingen nog ondersteuning en aanpassingen zullen nodig hebben, maar dit mag
niet in die mate zijn dat werken binnen een normaal arbeidscircuit niet mogelijk is. Als we ‘aan het einde van
de rit’ de leerling een getuigschrift geven, dan zeggen we daarmee dat hij op alle vlak klaar is om te gaan
werken of om een 7e jaar aan te vatten.
De stage is dus een belangrijke stap tussen school en het arbeidscircuit. Als school proberen wij zoveel
mogelijk tussenstappen binnen de stage zelf te voorzien zodat de leerling de mogelijkheid krijgt om zichzelf
te ontplooien en zelfstandiger te worden.
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Bij het opstellen van dit stageprotocol werd als basis voor de inleiding de tekst van het GO “Leerlingenstages
in het technisch- en beroepssecundair onderwijs1” en “Leerlingenstages in het voltijds secundair onderwijs”2
gebruikt.

1. Inleiding
1.1 Wat is een stage ?
Een stage is een begeleid, buitenschools leerproces, gericht op het verwerven van kennis, attitudes en
vaardigheden in een reële werksituatie, gekoppeld aan een reeks leerplandoelstellingen.

1.2 Waarom leerlingenstages?
De stage is een belangrijke component in de aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt. Stages stellen de leerlingen
in staat zich een beeld te vormen van het latere beroepsleven en dragen bij tot hun sociale- en
persoonlijkheidsvorming. Voor vele leerlingen hebben de stages een stimulerende invloed op het leerproces.
 Stages versterken de praktijkgerichtheid van de opleiding en zijn een uitstekend hulpmiddel voor de
beroepsoriëntering van leerlingen.
 Bij leerlingen wordt een verhoogde motivatie vastgesteld door afwisseling tussen ‘leren’ en ‘werken’.
 Stagiairs verwerven een hogere zelfstandigheid en krijgen meer inzicht in eigen capaciteiten.
 Stages bevorderen de samenwerking tussen school en onderneming.

1.3 Doelstellingen van leerlingenstages
De doelstellingen van de stages zijn een concretisering van de leerplandoelstellingen. Inzake kennis,
vaardigheden en attitudes kunnen leerlingen o.m. volgende doelstellingen via een leerlingenstage bereiken.

1.3.1 Kennis









theorie in praktijk omzetten;
technieken aanleren op een schaalgrootte die een school niet kan realiseren of die in de school niet
operationeel zijn;
bedrijfssituatie kunnen relateren naar theoretische en praktische begrippen van de schoolse situatie;
eigen opleidingsbehoeften detecteren;
inzicht krijgen in de realiteit van het bedrijfsleven;
kennis maken met bedrijfsculturen;
rapporteren;
…

1.3.2 Vaardigheden






adequaat leren omgaan met werktuigen, meettoestellen, machines en apparaten;
zich kunnen aanpassen aan het werkritme;
praktische vaardigheden ontwikkelen;
beroepsmethodiek in de praktijk toepassen.
…

1

http://www.google.be/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fpbd.gemeenschapsonde
rwijs.net%2Fadress%2Fwerkgroepen%2Fgipstages%2Fstagestsobso.doc&rct=j&q=leerlingenstages%20in%20het%20t
echnisch%20en%20beroepssecundair%20onderwijs%20GO&ei=LUcTTcncKYHDhAfV4b23Dg&usg=AFQjCNEI6LdLOgICn
P0P0vhZnRBr1Kt72A&cad=rja
2
http://www.go.be/sites/portaal_nieuw/Prikbordvoorleerkrachten/SO/pedagogischeondersteuning/infotheek/Documents/Visietekst%2
0leerlingenstage%20in%20het%20voltijds%20secundair%20onderwijs.pdf
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1.3.3 Attitudes














zin voor orde, zorg, netheid en stiptheid;
bereidheid tot werken in teamverband;
sociale en communicatieve vaardigheden;
omgaan met gezag;
zin voor organisatie en efficiëntie;
verantwoordelijkheid dragen;
streven naar kwaliteit van het geleverde werk;
initiatief nemen en correct reageren op arbeidssituaties;
zich assertief gedragen;
veiligheids-, gezondheids- en hygiënevoorschriften consequent toepassen ;
rekening houden met milieuvoorschriften;
oog hebben voor ergonomische aspecten van het beroep.
…

1.4 Soorten stages
In functie van de beoogde doelstellingen en de gevolgde studierichting en onderwijsvorm kunnen scholen
stages op diverse manieren organiseren. Uiteraard is een combinatie van de verschillende vormen binnen
een studierichting steeds mogelijk.
Een alternerende stage wordt georganiseerd op vaste, terugkomende tijdstippen en wordt gespreid
over het ganse schooljaar of over een deel van het schooljaar (een semester, een trimester...),
bijvoorbeeld 1 dag per week. Kenmerkend voor een alternerende stage is dat de leerling stage
afwisselt met les op school binnen dezelfde lesweek.
De blokstage is een leerlingenstage die, per stageperiode, over een ononderbroken periode van één
of meerdere weken loopt, eventueel meermaals per schooljaar.

1.5 Inhaalstage
Het komt soms voor dat een leerling(e) om allerlei redenen niet aan de stage of aan een deel van de stage
deelneemt. In Ter Sterre hanteren we als uitgangspunt dat alle stages ingehaald moeten worden. De
afwezigheid moet ook gewettigd worden met een ziektebriefje. Tijdens de klassenraad kan er beslist worden
of dit al dan niet aangewezen is op basis van eventuele eerdere evaluaties. Er kan dus aan de leerling gevraagd
worden om alle gemiste dagen/uren in te halen, om een deel ervan in te halen of er kan beslist worden dat
inhaalstage niet nodig is. De klassenraad beslist dan wanneer de stage ingehaald dient te worden. De
momenten waarop er inhaalstage kan plaatsvinden dienen in onderling overleg tussen stagebegeleider en
stagementor afgesproken te worden bij voorkeur bij de aanvang van de stage. Dit kan bijvoorbeeld op een
woensdagnamiddag, een zaterdag, een pedagogische studiedag, een evaluatiedag of tijdens een
vakantieperiode (rekening houdend met het wettelijk kader).
De inhaalstages moeten voldoen aan alle bepalingen waaraan ook de gewone stages onderworpen zijn.
Indien nodig dient een afwijking i.v.m. de organisatie van het schooljaar te worden aangevraagd bij de
administratie Secundair Onderwijs.
Als een leerling omwille van technische werkloosheid geen stage kan volgen, dan dient de leerling de school
te verwittigen. Vervolgens kan hij thuis blijven. Deze gemiste stagedag wordt gezien als een in te halen
stagedag. De klassenraad beslist of hij effectief dient ingehaald te worden. De stagebegeleider brengt de
leerling van de beslissing op de hoogte.
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1.6 Bij de stage betrokken partijen
Bij de organisatie van stages zijn er drie betrokken partijen: de leerling (en zijn ouders), de school en de
onderneming/voorziening. Elke partij heeft haar eigen specifieke verwachtingen.

1.6.1 Leerling
De leerling verwacht dat de stage hem vertrouwd maakt met de realiteit van het beroep, dat hij meer inzicht
verwerft in zijn persoonlijke capaciteiten en dat de stage-ervaring zal bijdragen tot een betere aansluiting
tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt.

1.6.2 School
De school verwacht dat de stages een technische meerwaarde garanderen voor haar leerlingen en dat er via
de stages een relatienetwerk met het bedrijfsleven en de voorzieningen/diensten ontstaat.

1.6.3 Onderneming/voorziening
De onderneming verwacht een vlottere overgang van school naar werk en een betere kennis van technologie
en arbeidsorganisatie. Voor de onderneming/voorziening vormt elke stagiair een potentiële, toekomstige
werknemer.

1.7 Bij de stage betrokken actoren
Het succesvol verloop van stages hangt af van de interactie tussen een reeks actoren: directie, technisch
adviseur-coördinator, stagecoördinator en leerkrachten die tot een verantwoorde en evenwichtige
taakverdeling per studiegebied komen. Overleg over elkaars ziens- en handelswijze is nodig om het werk op
elkaar af te stemmen. Bovendien werkt in teamverband voorbereiden en begeleiden van stageactiviteiten
motiverend en het verzekert de noodzakelijke continuïteit.
Bij de organisatie van stages komen volgende actoren aan bod:
 de leerling-stagiair;
 de ouders (bij minderjarigen);
 de schooldirectie;
 de stagegever;
 de stagementor;
 de stagebegeleider;
 de begeleider op school;
 de stagecoördinator;
 De TAC (technisch-adviseur coördinator).

1.7.1 Stagegever
De stagegever is diegene die zijn onderneming of voorziening/school/dienst openstelt voor en medewerking
verleent aan de stages van de leerlingen. De stagegever is meestal de bedrijfsleider of directielid
(personeelsverantwoordelijke) dat de stageovereenkomst mee ondertekent.

1.7.2 Stagementor
De stagementor is het personeelslid van de stagegever dat belast is met het onthaal en de praktische
begeleiding van de stagiair op de werkvloer. Het zijn de stagementor en -begeleider die in onderlinge
verstandhouding de diverse stagetaken (activiteiten) vastleggen en deze evalueren.

1.7.3 Stagebegeleider
De stagebegeleider is een personeelslid van de school dat belast is met de voorbereiding, het toezicht en de
pedagogische begeleiding van de leerling-stagiair.
 De stagebegeleider zoekt in samenwerking met de werkgroep stage geschikte stageplaatsen voor de
leerlingen of volgt de stagevoorstellen van de leerlingen op.
 De stagebegeleider legt en onderhoudt contacten met bedrijven.
 De stagebegeleider volgt samen met de leerling op dat de vereiste wettelijke documenten in orde
gebracht worden.
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In overleg met de stagementor stelt de stagebegeleider een doelstellingenlijst (= stageactiviteitenlijst;
zie 2.3) op. Hij informeert de leerling over de doelstellingen, de evaluatiecriteria, de duur, de periode,
het verloop en de plaats van de stage.
De stagebegeleider bezoekt regelmatig en geregeld de stageplaats en staat in voor de evaluatie van de
stage in overleg met de stagementor.
De stagebegeleider stuurt een week op voorhand zijn planning van de komende week door naar de
stagecoördinator.
Van elk bezoek/contact maakt de stagebegeleider een kort verslag en stuurt dit door naar de
stagecoördinator.
De stagebegeleider signaleert vroegtijdig knelpunten m.b.t. de stage aan de stagecoördinator, TAC en/of
de schooldirectie en de klassenraad.
In Ter Sterre ondersteunt de leerkracht PAV de stagebegeleider in de voorbereiding van leerlingen op de
stage bijvoorbeeld door het leren opstellen en verwerken van stageverslagen … De evaluatie voor de
stage worden echter uitsluitend door de stagebegeleider gegeven.

1.7.4 Stagecoördinator
Van de stagecoördinator wordt verwacht dat hij/zij voor de nodige coördinatie binnen het team van
stagebegeleiders instaat. De coördinatietaken zijn:
 ondersteunen van de administratieve voorbereiding van de stage
 organiseren van een gestructureerd overleg rond de stageorganisatie;
 verwerken van voorstellen vanuit het team;
 opvolgen van de stagedocumenten;
 verzekeren van de interne coördinatie;
 opstellen, opvolgen en bijsturen van de stageplanning;
 opvolging van stagebezoeken.

1.7.5 TAC
De taken van een TAC zijn:
 het wettelijke aspect van de stageorganisatie opvolgen;
 administratief voorbereiden van de stage: de stagecoördinator geeft de nodige gegevens door op basis
waarvan de TAC de stagecontracten en andere noodzakelijke documenten opstelt ter ondertekening;
 administratief verwerken van de stagedossiers;
 nagaan en controleren van veiligheidsaspecten van de stageplaats;
 organiseren en opvolgen van het geneeskundig onderzoek (indien nodig).

1.8 Duur van de stage
Aantal uren in lessenrooster:
Voor 5e jaar BSO: de stage van het 5e jaar start na de herfstvakantie en gaat tot eind mei telkens door op
donderdagen. Eind mei/begin juni volgt dan een week blokstage.
Voor 6e jaar BSO: de stage start halverwege oktober en gaat tot eind mei door telkens door op dinsdagen.
Eind mei/begin juni wordt er een blokstage van 2 weken georganiseerd.

2. Stappenplan stageplanning
2.1 Zoeken van stageplaatsen
In de loop van het 2e trimester wordt er aan de leerlingen van het 4e jaar en 5e jaar BSO toelating gevraagd
om de stages te organiseren voor daaropvolgende schooljaar.
Voor het zoeken van een geschikte stageplaats kunnen ouder(s)/voogd/leerlingen kiezen uit onderstaande
opties:
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-

De school zoekt een stageplaats voor uw zoon/dochter binnen een straal van ongeveer 20km rond
onze school.
De leerling/ouder(s) gaan zelf op zoek naar een stageplaats (binnen eigen regio). Er wordt een
formulier ingevuld met daarop de contactgegevens van de stageplaats. De stagebegeleider neemt
contact op met de stageplaats. Indien deze goedgekeurd wordt, dan worden ouders en leerling
hiervan op de hoogte gebracht.

De stage in het 6e jaar moet deels andere doelstellingen bevatten dan de stage in het 5e jaar. De stageplaats
mag niet dezelfde zijn als die van het 5e jaar. Er werd hiervoor gekozen om de leerlingen optimale leerkansen
te kunnen bieden.
Uitzondering: de stage in 5e en 6e jaar kan per uitzondering doorgaan binnen eenzelfde stagebedrijf als de
invulling volledig anders is (bv een groot bedrijf die zowel tuinen aanlegt als groenten kweekt en verkoopt
…).

2.2 Keuze van de stageplaats
Centraal in de keuze van de stageplaats staat de vraag of de vooropgestelde doelstellingen uit het
leerplan kwaliteitsvol kunnen gerealiseerd worden. Dit element bepaalt in eerste instantie of het
bedrijf / de organisatie in aanmerking kan komen als stageplaats of niet.
Daarnaast is de kwaliteit van de begeleiding die de leerling krijgt van de stagementor een doorslaggevend
element om te bepalen of de stageplaats geschikt is.
Vervolgens maakt de keuze van de stageplaats deel uit van de leerlijn die de school opbouwt voor stage.
Het is eveneens belangrijk dat de school rekening houdt met de eigenheid van de leerling (persoonlijkheid,
verworven competenties…) om na te gaan of de stageplaats voor deze leerling geschikt is of niet.
Elementen als uurregeling, persoonlijke voorkeuren, afstand… zijn ondergeschikt aan de bovenstaande
criteria.
De regelgeving legt enkele specifieke beperkingen op in de keuze van de stageplaats:
- een secundaire school kan nooit als stagegever optreden voor een leerling van een andere
secundaire school,
- een organisatie uitgebaat of beheerd door een lid van het bestuurs- of onderwijzend personeel van
de school kan nooit stagegever zijn,
- een organisatie uitgebaat of beheerd door de wettige vertegenwoordigers van de leerling-stagiair of
door bloed- of aanverwanten van de leerling-stagiair tot en met de tweede graad komt niet in
aanmerking als stagegever tenzij in het studiegebied land- en tuinbouw of in de studierichtingen
vrachtwagenchauffeur / bijzonder transport,
- een stage kan nooit plaatsvinden in de woonplaats van leden van het bestuurs- of onderwijzend
personeel van de school van de leerling-stagiair, van hun partners of van hun bloed- of aanverwanten
tot en met de tweede graad.

2.3 Opstellen van een stageactiviteitenlijst
Op school hebben we 4 sjablonen met daarop activiteiten die kunnen voorkomen tijdens de stage. Er wordt
telkens aan de stagegever gevraagd om aan te duiden welke activiteiten zullen voorkomen tijdens de stage
van hun stagiair. Deze lijst bestaat zowel uit vaardigheden als attitudes en vormen de basis van latere
evaluaties.

2.4 Het stageboek
Iedere stagiair zal een stageboek krijgen om in te vullen en bij te houden. In deze bundel zitten oa tips en
richtlijnen om de stage goed te laten verlopen. Er is plaats voorzien om specifieke stageplaatsinfo aan te
vullen (bv foto’s van de personen ter plaatse, bepaalde werktuigen of plaatsen, bepaalde belangrijke
afspraken, vluchtroutes …).
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2.5 Infoavond stage
Stagegevers worden voor de start van de stage op school verwacht voor een infomoment.
De contracten en administratie worden opgemaakt tegen deze avond zodat alles overlopen kan worden. De
stagegevers krijgen ook uitleg over de schoolwerking en over ASS.

2.6 Start stage
De eerste stagedag wordt de leerling op afgesproken uur op de stageplaats verwacht. De stagementor
overloopt de dag. Indien mogelijk gaat de stagebegeleider kort even langs tijdens de eerste stagedag (vooraf
afspreken met stagementor) en/of belt de stagebegeleider de stagementor na de stagedag even op om te
bevragen hoe de eerste dag verlopen is.

2.7 Opvolging stage door stagementor, stagebegeleider (bezoeken,
tussentijdse evaluatie …) en begeleider
De stagementor bespreekt na een stagedag het verloop van die dag met de stagiair: wat ging goed, tips voor
volgende keer, afspraken rond volgende stagedag … Het document met datum en handtekeningen wordt
ingevuld en de stageactiviteitenlijst wordt samen overlopen. Na elke stagedag moet de stagiair thuis een kort
verslagje schrijven over het verloop van die dag. De stageactiviteitenlijst en het gesprek met de stagementor
kan hiervoor een hulpmiddel zijn. Indien nodig kan de stagementor contact opnemen met de
stagebegeleider.
Op vooraf afgesproken tijdstippen gaat de stagebegeleider op stagebezoek. Sowieso gaat de begeleider
enkele keren langs om te evalueren. Daarnaast kan de stagebegeleider een bezoek plannen enkel ter
opvolging. Van deze bezoeken worden telkens verslagen gemaakt door de stagebegeleider die hij mailt naar
de stagecoördinator.
De begeleider van de leerling volgt de stage eveneens mee op d.m.v. gesprekken op school. Indien nodig kan
een begeleider (in onderlinge overeenstemming met stagebegeleider en stagecoördinator) contact opnemen
met de stageplaats van de leerling.

2.8 Evaluatie stage
2.8.1 Algemeen
De stage-evaluatie wordt globaal onderverdeeld in 3 grote delen:
- Vaardigheden (activiteiten)
- Attitudes
- Stageverslagen
Stage wordt opgenomen in het doelstellingenrapport als een apart vak. Verhoudingsgewijs telt het onderdeel
vaardigheden voor 40% mee, attitudes voor 40% en stageverslagen voor 20%.
De stagebegeleider plant in samenspraak met de stageplaats de momenten waarop de deelevaluatie(s) en
eindevaluatie zullen plaatsvinden.

2.8.2 Stageverslagen
Na iedere stagedag moet de stagiair een kort verslagje maken. Dit wordt gebundeld de stagemap. Elke
leerling is verplicht om een stagemap met verslagen bij te houden over de dagelijkse activiteiten op de
stageplaats. Na de stage moet een eindverslag opgesteld worden. Voor beide soorten verslagen wordt een
leidraad opgesteld zodat het duidelijk is wat er van de stagiair verwacht wordt.
De korte verslagen moeten wekelijks afgegeven worden aan de stagebegeleider.
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Het eindverslag moet ingediend worden bij de stagebegeleider ongeveer een week na de eindevaluatie
(datum wordt medegedeeld door de stagebegeleider).
Als de leerling een verslag niet indient op de afgesproken datum, dan kan er een maatregel genomen worden.
Het is aan te raden dat de leerling reeds geruime tijd op voorhand begint met het maken van het eindverslag.
Op die manier kan hij hulp en bijsturing vragen aan leerkracht PAV en/of stagebegeleider.

3. Stagedocumenten
Nog even een samenvattend overzicht van enkele belangrijke documenten:
 Individuele steekkaart, stageovereenkomst, stagereglement
De individuele steekkaart is een samenvattend blad waarop de stagegegevens genoteerd staan. Dit wordt
toegevoegd aan de bundel stageovereenkomst en stagereglement.
Het stagereglement is een verplicht document dat de verhoudingen tussen de betrokkenen regelt. Het
stagereglement is inherent aan de organisatie van de stage. Het in bijlage opgenomen stagereglement is
bindend en uniform voor alle stages in alle opleidingen en scholen.
Het stagereglement is de gedragscode die van toepassing is op alle betrokken partijen en hun onderlinge
verhoudingen regelt. Het voor alle scholen en structuuronderdelen bindend model van stagereglement gaat
in bijlage bij dit document.
De leerlingenstageovereenkomst wordt gesloten tussen drie partijen: de leerling-stagiair, de school en de
organisatie die de leerlingenstage geeft. De overeenkomst bevat de regeling van het stageverloop in een
bepaalde periode op een bepaalde stageplaats ; ze kan slechts op één schooljaar en op één leerling
betrekking hebben. De overeenkomst wordt door elke partij of gevolmachtigde vertegenwoordiger
ondertekend (in geval van een minderjarige leerling-stagiair : door de personen die het ouderlijk gezag
uitoefenen of de leerling in rechte of in feite onder hun bewaring hebben) en wordt in drie exemplaren, één
voor elke partij, opgesteld vóór de aanvang van de stage.

 Werkpostfiche stages model I harde sector
De werkpostfiche gebruiken is verplicht bij elke stage en wordt samen met de stageovereenkomst
ondertekend. Met deze fiche worden volgende zaken nagegaan:
- Beschrijving van de werkzaamheden
- Bestaande risico’s + preventiemaatregelen
- Gegevens rond gezondheidstoezicht
- Dragen van werkkledij/persoonlijke beschermingsmiddelen
- Algemene maatregelen
 Checklist stages model I harde sector
Het verzamelen van informatie om een risicoanalyse (RA/RIE) mogelijk te maken over de stageplaats. Hieruit
wordt nadien een werkpostfiche opgesteld. De werkpostfiche met de risicoanalyse wordt daarna samen met
de stageovereenkomst ondertekend door alle betrokkenen.
De checklist en de werkpostfiche met de risicoanalyse zijn instrumenten om op een gestructureerde manier
informatie te geven over de stageplaats. Inlichtingen aangaande preventie en welzijn worden op deze manier
schriftelijk uitgewisseld tussen de stagegever, de onderwijsinstelling en natuurlijk de stagiair.
Deze checklist is in te vullen door de hiërarchische lijn:
 Wordt éénmalig ingevuld per stageplaats door de stagebegeleider i.s.m. de stagementor.
 Blijft geldig zolang de stageomstandigheden niet wijzigen.
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 De preventieadviseur (GDP&B GO) van de school kan advies verlenen binnen de huidige beperkingen van
het KB van 21/09/2004 en de wijzigingen van 30/09/2005 en 02/06/2006. Zie Afdeling IV: Voorwaarden
waaronder de onderwijsinstelling belast kan worden met de verplichtingen van de werkgever cfr. Art 16
en de organisatie van een passend gezondheidstoezicht.
 De werkgever kan een beroep doen op de arbeidsgeneesheer van de EDP&B van de onderwijsinstelling
mits dit expliciet vermeld wordt in de stageovereenkomst cfr. Art 7 bis wijziging d.d. van 02/06/2006. De
kosten van de algemene klinische onderzoeken en de periodieke gezondheidsbeoordeling zullen door
een federaal fonds betaald worden aan de externe dienst van de onderwijsinstelling (KB van 01 juli 2006)
 Wordt ingevuld in mondeling overleg tussen stagebegeleider en stagementor.
 Stagebegeleider en stagementor kunnen zich laten bijstaan door de preventieadviseur van de stagegever
en de arbeidsgeneesheer van de externe dienst.
 Stageboek
Het stageboek wordt voor aanvang van de stage opgemaakt en biedt praktische ondersteuning voor de stage.
Volgende punten worden aangevuld per leerling:
- Algemene info
- Route stage
- Dagindeling
- Stagekalender
- Omschrijving van de kerntaken
- Organigram
- Plattegrond bedrijf
- Help-vraagjes: beschrijving vluchtroute
- Wat bij ziekte
- De eerste werkdag
- Afspraken
Wordt klassikaal overlopen door stagebegeleider, die ook controleert of de leerling het stageboek goed
invult.
 Stageactiviteitenlijst
Deze lijst wordt opgesteld door de stagebegeleider in overleg met de stagementor en de stagiair.

4. Impact stage op einddeliberatie
De stage-evaluatie maakt integraal deel uit van het leerlingendossier van zowel de begeleidende als de
delibererende klassenraad.
Een “onvoldoende” voor stage is op zich nooit een element om te besluiten tot “niet geslaagd”. Toch houdt
de delibererende klassenraad bij haar eindbeslissing grondig rekening met het gewicht van de stage in het
totaal van de opleiding.

5. Mogelijke relatie tussen de stage en de geïntegreerde
proef
Stage en de geïntegreerde proef (GIP) worden binnen onze school als afzonderlijke vakken beschouwd
binnen de studierichting. Ze worden apart geëvalueerd.

11

