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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. Daarom wordt een wissel doorgevoerd in 
de planning van ons studieprogramma: de laatste module wisselt van plaats met de blokstage.  
Daardoor worden de stages in andere periodes gepland: 

STAGE 1:  

 Er zijn geen fysieke lintstagedagen meer 
 De tweede blokstage wordt ingepland van 2 tot en met 12 juni 

STAGE 2: 

 Er zijn geen fysieke lintstagedagen meer 
 De tweede blokstage wordt ingepland van 2 tot en met 19 juni 

Als studenten jullie als stageplaats nog verder kunnen ondersteunen van thuis uit, dan mag deze 
ondersteuning zeker gevraagd worden! Dit is echter geen expliciete verwachting vanuit de opleiding. 
We moedigen studenten wel aan om op deze vragen in te gaan omdat ze zo verder werken aan hun 
leerdoelen en een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan jullie organisatie en aan de samenleving 
in deze uitdagende tijd. 

Aan studenten zal gevraagd worden om in overleg met jou als stagementor hun resterende uren 
blokstage in te plannen. Hieronder vind je richtinggevende info terug over hoeveel uren blokstage 
nieuw ingepland moeten worden, maar dit kan verschillen van student tot student: 

• Studenten voor Stage 1 worden verwacht in totaal 135 u blokstage te lopen,  waarvan er 
normaliter nog 9 blokstagedagen (=67,5u) gepland worden na de paasvakantie. 

• Studenten voor Stage 2 worden verwacht in totaal 210 u blokstage te lopen, waarvan er 
normaliter nog 14 blokstagedagen (=105 u) worden gepland na de paasvakantie. 

Voor de studenten in Stage 1 zal de eindfeedback opnieuw verlopen via het eindfeedbackdocument 
omtrent beroepsattitudes dat we per e-mail aan jou bezorgen.  Voor de eindbeoordeling van de 
studenten Stage 2 plannen we een eindevaluatiegesprek. De stagebegeleider van de student zal in 
aanloop naar de blokstage alvast contact met jou opnemen. 

We beseffen dat het verschuiven van de stageperiode van de studenten Stage 1 en Stage 2 voor jullie 
als organisatie geen evidentie is. We begrijpen dat elke organisatie op dit moment anders opereert 
en dat een overgang naar de normale gang van zaken ook druk is en aanpassing vraagt. Toch hopen 
we van ganser harte dat onze studenten dit academiejaar nog hun nodige leerkansen kunnen krijgen 
om zo hun academiejaar op een voldoening gevende wijze af te sluiten. Mocht deze aanpassing 
moeilijkheden opleveren voor het begeleiden van onze student(en) in jouw organisatie,  gelieve dan 
contact op te nemen met de stagebegeleider van de student. Deze zal dan samen met jou en de 
studenten zoeken naar een antwoord op maat van zodra hij zelf over voldoende informatie beschikt. 
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We wensen jullie veel moed en zorg voor elkaar toe! 
En alvast ook een ‘oprechte dankjewel’! 

Het stageteam van PJK 

 

 


