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Om de samenwerking tussen lerarenopleidingen en stagescholen zo vlot mogelijk te laten verlopen, is het be-

langrijk dat beide dezelfde taal spreken. Daarom wordt gebruikgemaakt van een eenduidige en transparante 

woordenlijst met bijbehorende verklaringen en een concrete timing.  

Terminologie 

Instellingen en opleidingen 

Lerarenopleiding De instelling (universiteit, hogeschool of centrum voor volwassenenonderwijs) die 

de lerarenopleiding aanbiedt. Vanuit de lerarenopleiding wordt de stageaanvraag 

ingebracht. 

Stageplaats Een secundaire school. 

 

Actoren 

Stagiair De student/cursist die een stage doet. 

Mentor Een personeelslid van de stageplaats dat zorgt voor de ondersteuning van de sta-

giair. Deze persoon staat in voor de organisatie van de stage binnen de school, 

begeleidt de stagiair binnen de stageschool en is het aanspreekpunt. De mentor 

kan de persoon zijn die de stageaanvragen behandelt.  

De meest voorkomende benamingen voor mentoren zijn: 

• vakmentor: een leraar van de stageplaats die de directe begeleiding van de 

stagiair in een bepaald vakgebied op zich neemt; 

• schoolmentor: een leraar van de stageplaats in het secundair onderwijs die 

de stage op de stageplaats coördineert. 

Stagebegeleider Een personeelslid van de lerarenopleiding dat de stagiair begeleidt. 

Stagecoördinator Een personeelslid van de lerarenopleiding dat de stage coördineert. Deze persoon 

vult de stageaanvraag in of controleert ze en is daarnaast het aanspreekpunt van 

de lerarenopleiding. 
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Activiteiten 

Stage Het geheel van stageactiviteiten van de stagiair van een lerarenopleiding, 

gewoonlijk in één stageperiode op één stageplaats. 

Stageactiviteit Een activiteit die deel uitmaakt van de stage van een lerarenopleiding en die de 

stagiair uitvoert op de stageplaats. 

Observatiestage Deze stage omvat alle activiteiten: 

• waarin de stagiair kennismaakt met de stageplaats en zich oriënteert binnen 

het werkveld door op een gerichte manier te onderzoeken en/of te 

observeren wat op de stageplaats gebeurt, 

• en waarin de stagiair door een mentor en eventueel door een 

stagebegeleider wordt begeleid. 

Participatiestage Deze stage omvat alle activiteiten: 

• waarin de stagiair deelneemt aan leeractiviteiten op de stageplaats die een 

mentor verzorgt, 

• waarin de stagiair slechts een gedeelde verantwoordelijkheid draagt in de 

voorbereiding/uitvoering/verwerking van leeractiviteiten van de mentor, 

• en waarin de stagiair door een mentor en eventueel door een 

stagebegeleider wordt begeleid. 

Actieve stage Deze stage omvat alle activiteiten: 

• waarin de stagiair leeractiviteiten verzorgt (in principe) in aanwezigheid van 

een mentor, 

• waarin de stagiair mee de verantwoordelijkheid draagt in de 

voorbereiding/uitvoering/verwerking van leeractiviteiten van de mentor, 

• en waarin de stagiair door een mentor en eventueel door een 

stagebegeleider wordt begeleid. 

Klasoverstijgende activi-

teit 

Een opdracht die een stagiair opneemt op een stageplaats in het kader van het 

bereiken van de tien functionele gehelen, los van een lesgevende opdracht. 

Groepsstage Een stageactiviteit die door twee of meer stagiairs op hetzelfde moment voor 

hetzelfde doelpubliek wordt uitgevoerd. 
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Procedures en documenten 

Stagecode De overeenkomst tussen de lerarenopleiding, de stageschool en de beheer-

ders van lerarenstage.be. Deze code legt de regels en afspraken vast die de ge-

bruikers van lerarenstage.be moeten respecteren. 

Stageovereenkomst De overeenkomst over een stage, afgesloten tussen de stagiair, de 

lerarenopleiding en de stageplaats. 

Stageplanning Het overzicht waarin aangegeven wordt waar en wanneer de stagiair welke 

stageactiviteiten uitvoert. 

Stageperiode De periode waarin de stagiair stageactiviteiten uitvoert op de stageplaats. 

Stageaanvraagsjabloon Het sjabloon dat de stagecoördinator aanmaakt ter voorbereiding van een 

persoonlijke stageaanvraag. 
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Tijdstip Activiteit 

2 mei 2017 • Secundaire scholen kunnen hun gegevens in lerarenstage.be consulte-

ren en aanpassen. 

• Lerarenopleidingen kunnen stageaanvraagsjablonen aanmaken voor het 

academiejaar 2017-2018, waaraan zij later stagiairs kunnen koppelen. 

1 juni 2017 Lerarenopleidingen kunnen stageaanvragen voor stagiairs of een voor een 

groepsstage inbrengen in lerarenstage.be. 

15 juni 2017 Vraag en aanbod worden gematcht. Secundaire scholen kunnen stageaan-

vragen geheel of gedeeltelijk aanvaarden of weigeren. 

18 september 2017 Secundaire scholen proberen na ten laatste twee lesweken een antwoord 

te formuleren op de ingediende stageaanvraag. 

19 september 2017 Uiterste datum waarop lerarenopleidingen bij voorkeur hun stageaanvragen 

voor trimester 1 versturen. 

3 oktober 2017 Uiterste datum waarop secundaire scholen bij voorkeur stageaanvragen 

voor trimester 1 goedkeuren. 

10 oktober 2017 Secundaire scholen organiseren het eerste intromoment. 

8 januari 2018 Uiterste datum waarop lerarenopleidingen bij voorkeur hun stageaanvragen 

voor trimester 2 versturen. 

16 januari 2018 Uiterste datum waarop secundaire scholen bij voorkeur stageaanvragen 

voor trimester 2 goedkeuren. 

23 januari 2018 Secundaire scholen organiseren het tweede intromoment. 

5 februari 2018 Uiterste datum waarop lerarenopleidingen bij voorkeur hun stageaanvragen 

voor trimester 3 versturen. 

19 februari 2018 Uiterste datum waarop secundaire scholen bij voorkeur stageaanvragen 

voor trimester 3 goedkeuren. 

26 februari 2018 Secundaire scholen organiseren het derde intromoment. 

3 juli 2018 Het aanvragen voor het schooljaar 2017-2018 wordt afgesloten binnen 

lerarenstage.be. 

 


