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Toelichting flexibele lintstage 

Waarom? 

 Streven naar een kwaliteitsvolle invulling van de lintstage 

 Meer kunnen afstemmen op de context en leerkansen binnen de stageplaats 

 Meer zelfsturing voor de studenten 

 

Voorwaarde: Enkel en alleen als de student het opleidingsonderdeel STAGE 2 volgt dan kan hij flexibel omgaan met de lintstage-uren. 

 

Voor de vakken die de student in PJK 2 volgt is de lesvrije tijd voor lintstagedagen roostermatig voorzien op donderdag.  

Het is dus praktisch/gangbaar om daar lintstage te doen. Echter kan de student daarnaast ook kiezen om de lintstage-uren anders in te plannen: 

 Bv: nav interessante leerkansen die vallen op een andere dag dan donderdag 

 Bv: ifv het werken aan de persoonlijke leerdoelstellingen van de student 

 Bv: op vraag van de stagementor of andere betrokkenen op de stageplaats zelf 

 Bv: ifv uitwerken van de lintstageopdracht door de student 

Opgelet:  

 Er kan geen enkele vorm van lintstage gepland worden tijdens lesmomenten (hoorcollege, werkcollege of praktijksessie). 

 De student houdt zich aan de verwachtingen van de opleiding (urenaantal volgens richtingwijzer in onderstaand kader en uitvoeren van de 

lintstageopdracht) 

 De student toont inzet en engagement naar de stageplaats 

 De stagementor bespreekt telkens met de student of zijn eventuele vraag of voorstel om op een andere dag langs te komen voor de lintstage 

haalbaar is. De student hoeft zijn eigen studieplanning of vrijetijdsplanning niet te wijzigen om zijn loyaliteit aan de stageplaats aan te tonen. 
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Afspraken:  

 De student maakt op het einde van de module/of de blokstage telkens een planning van de komende lintstage-uren behorende tot de volgende 

module. Het opstellen van de planning gebeurt telkens in afstemming met de stagementor. 
 

 De student maakt deze planning zichtbaar voor zijn stagebegeleider door het op te laden in het Chamiloportfolio. 
 

 De student houdt rekening bij het flexibel inplannen met de verwachtingen van de stageplaats. Deze komt hij te weten door actief te bevragen. 
 

 Per module kan je hieronder richtinggevend zien hoeveel uren lintstage de student volbrengt. De student volbrengt deze stage-uren vòòr het 

examenmoment van diezelfde module. De opleiding vindt het niet erg als de student een uurtje meer of minder stage loopt dan het richtinggevend 

cijfer. De opleiding verwacht wel dat de studenten ‘als een goede verantwoorde huisvader’ omgaan met de flexibiliteit en hun engagement blijven 

tonen. Stagementoren worden ook op de hoogte gehouden van dit richtcijfer. 
 

 Als de student op het geplande moment van de lintstage ziek is, dan haalt de student het aantal uren van afwezigheid in op een ander moment 

tijdens diezelfde module (en voor het examenmoment) . Lukt dit niet, neem dan neemt de student contact op met de stagebegeleider. 
 

Richtlijnen lintstage-uren per module: 

Periode Module PJK 2 Lintstage-uren Module PJK 1 Lintstage-uren 

november-december Samen ontwikkeling 
ondersteunen 

24 Werken in team 24 

december-januari Opgroeien in een gezin 2 24 Verkennen van de samenleving 24 

februari-maart Samen opvoeden 2 24 Opvoeden in interactie en exploratie 24 

maart -april Diversiteit en inclusie 24 Werken met teams 16 

Samen opvoeden 1 16 

mei-juni Opvoeding en beleid in 
internationaal perspectief 

Geen lintstage Positief leefklimaat creëren 24 

 


