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Beste stagementoren, 

Op dinsdag 25 maart nam de Vlaamse Raad voor Hogescholen een standpunt in betreffende de 
verdere realisatie van het hoger onderwijs. Daarin gaan alle hogescholen ervan uit dat het 
heropstarten van onderwijs en stage ten vroegste op 18 mei zal gebeuren. Omdat wij als opleiding 
Pedagogie van het jonge kind stage bijzonder belangrijk vinden, doen we er alles aan om te 
garanderen dat de stages dit jaar toch kunnen doorgaan. 

 

Aanpassingen in de organisatie van afstudeerstages: 

• Tot (minimaal) 18 mei blijven fysieke stages on hold. Velen onder jullie kunnen onze studenten 
nog verder van op afstand begeleiden, waarvoor we jullie alvast bedanken.  We moedigen aan 
om dit,  zoveel als mogelijk te continueren. Studenten krijgen op die manier blijvende 
leerkansen en zullen bij een eventuele heropstart van de stage een sterke focus hebben om aan 
de slag te gaan. Ook is het hebben van ‘contact’ niet onbelangrijk voor onze studenten in deze 
meer solitaire periode.  
 

• De stageperiode wordt verlengd t.e.m. 19 juni (De oorspronkelijke einddatum van stage was 
voorzien op 5 juni).  We moedigen studenten aan om  zo veel als mogelijk tijdens deze periode 
ook op maandagen stage te lopen.   

 
• We werken in de opleiding intussen ook een alternatief scenario voor de afstudeerstage uit, 

mocht de overheid beslissen dat stages niet kunnen opgestart worden op 18 mei. 
 

Bij de heropstart van stage vanaf 18 mei gelden volgende -gewijzigde- afspraken: 

• Het aantal stage-uren: 
• We verwachten dat iedere student sinds de opstart van zijn/haar stage  t.e.m. het 

einde van de stage 300 stage-uren op de stageplaats zelf gepresteerd heeft (i.p.v. de 
initieel vooropgestelde  450 stage-uren) 

• Het telewerken van thuis uit ter ondersteuning van de stageplaats of het uitwerken 
van (hypothetische) opdrachten uit de inspiratielijst (voor de stageplaats) die de 
opleiding aanbiedt, vervangt de resterende 150 stage-uren 
 

• Te behalen leerdoelen:  
In afstudeerstage worden een aantal leerresultaten beoordeeld op eindniveau. Daarvan 
willen we absoluut zeker zijn dat elke student die in PJK afstudeert ze behaald heeft, we 
evalueren deze leerdoelen dan ook zoals elk jaar. Andere leerdoelen zijn bouwstenen in een 
leerproces dat in andere vakken op eindniveau beoordeeld wordt. Deze leerdoelen 
evalueren we dit jaar niet in afstudeerstage.   Het betreft  meer bepaald de leerdoelen:  

• ‘ de student handelt als wereldburger’  
•  ‘de student analyseert samen met medewerkers betekenisvolle situaties in de 

stagecontext en bouwt zo samen nieuwe kennis en inzichten op.’  

Als bijlage bij deze e-mail vind je alvast het aangepaste feedbackdocument. 
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• Uit te voeren opdrachten: 
Alle andere afspraken en opdrachten blijven ongewijzigd. We verwachten dat de student 
dus in de mate van het mogelijke ook van thuis uit aan het gokartproject en de 
coachingsopdracht (telefonisch of digitaal) probeert verder te werken of hierop kan inzetten 
tijdens de stagedagen tussen 18 mei en 19 juni. De studenten zullen de coachingsopdracht 
evenwel niet tot een rapport moeten verwerken. 
Om studenten maximaal te laten focussen op stage vanaf 18 mei, krijgen ze de kans om alle 
andere vakken voordien af te ronden. Dit komt vooral ten goede aan studenten voor wie 
geen thuiswerk voor de stageplaats mogelijk is. 
 

Het tussentijdsfeedback- en het eindfeedbackbezoek 

Binnenkort zal de stagebegeleider van de student contact met jou opnemen.  De tussentijdse 
stagebezoeken zullen vanop afstand (digitaal of telefonisch)  doorgaan en worden zoveel mogelijk 
vlak voor of vlak na de paasvakantie ingepland.  Tijdens het ‘online stagebezoek’ zal:  

• het afgelopen leerproces van de student op de stageplaats besproken worden aan de hand 
van het stageplan en een ingevuld feedbackformulier. Een aangepast blanco formulier is 
toegevoegd bij deze e-mail. De student kan het ook downloaden van Canvas. 
 

• Tijdens dit gesprek kan ook bekeken worden op welke leerresultaten de student van thuis 
uit kan inzetten en welke leerresultaten prioriteit krijgen tijdens de stagedagen tussen 18 
mei en 19 juni. We anticiperen op de eventuele heropstart. 
 

• In overleg met jou en de student bekijkt de stagebegeleider afhankelijk van het specifieke 
traject van de student,  wanneer het eindfeedbackgesprek ingepland kan worden. Dit kan 
gebeuren tussen de periode van 5 juni en 19 juni 

Ter voorbereiding van het online stagebezoek, zouden we vragen om de bijlage bij deze e-mail in te 
vullen. Het is geen probleem mocht je jouw voorbereiding intussen reeds gemaakt hebben op het 
document dat eerder werd doorgestuurd. 

 

Uitzonderlijke situatie? 

Met deze brief,  willen we de algemene richtlijnen en verwachtingen met betrekking tot de voortgang 
van de stage verduidelijken. We begrijpen echter dat elke organisatie nu anders opereert en dat dit 
ook invloed kan hebben op de mogelijkheden voor onze stagairs. Mochten zich moeilijkheden 
voordoen in de verderzetting van de (fysieke) stage van de student, neem dan contact op met de 
stagebegeleider van de student. Deze zal samen met jou en de student zoeken naar een antwoord 
op maat vanaf wanneer hij zelf over voldoende informatie beschikt. 

 
We wensen jullie veel moed en zorg voor elkaar toe! 
En alvast ook een ‘oprechte dankjewel’! 

 

Het stageteam van PJK 


