
Afwezigheid door ziekte of overmacht 

 

In geval de student niet (of niet tijdig) aanwezig kan zijn, verwittigt hij de mentor (of indien hij de 

mentor niet kan bereiken, de school), het secretariaat van de hogeschool, de bezoekende vakdocent 

én de praktijkpedagoog.  

 

Eerste jaar 

 Over het gehele academiejaar mag een student maximaal een halve dag stage missen door 

ziekte of overmacht. Langere afwezigheden moeten worden ingehaald in samenspraak met de 

stageschool en de praktijkpedagoog. 

 

Tweede jaar  

 Over het gehele academiejaar mag een student maximaal één dag stage missen door ziekte of 

overmacht. Langere afwezigheden moeten worden ingehaald in samenspraak met de 

stageschool en de praktijkpedagoog. 

 

Derde jaar  

Er wordt onderscheid gemaakt tussen stagedagen die niet kunnen doorgaan omwille van de 

stageschool en stagedagen die niet kunnen doorgaan omwille van de student.  

 Stagemomenten die niet kunnen doorgaan omwille van de planning van de stageschool dienen 

niet ingehaald te worden. We denken hierbij aan vrije dagen.  

Een pedagogische studiedag beschouwen we als een stagedag. De student vermeldt in zijn 

werkplan aan welke basiscompetentie(s) hij werkt door deelname. Als bewijsmateriaal kan hij 

een verslag, eventuele documentatiebundels bijsluiten. Hij kan in de zelfevaluatie aangeven of 

het volgen van deze dag zijn functioneren in de toekomst zal beïnvloeden. Hij kan eventueel 

zijn persoonlijk werkplan van de stage aanvullen. De student dient natuurlijk de toelating te 

krijgen van de stageschool om aan de studiedag deel te nemen. Hij stuurt er wel op aan. Hij 

participeert zoals dat van de andere deelnemers verwacht wordt. 

 

 Stagemomenten die niet kunnen doorgaan omwille van de student.  

De student dient elke afwezigheid onmiddellijk te melden aan de directie en de mentor van de 

stageschool, aan het secretariaat van de hogeschool en aan de praktijkpedagoog.   

De student mag op het totale stagepakket 5 halve dagen (studenten met internationaal 

programma 3 halve dagen) missen. Het spreekt vanzelf dat deze afwezigheid telkens grondig 

moet gemotiveerd worden. Elke afwezigheid wegens ziekte wordt gewettigd met een 

doktersattest.  

Wat de ingroeistage betreft, dient de student toch (indien mogelijk) minimum 36 halve dagen 

(studenten met internationaal programma 20 of 25 halve dagen) actieve stage in de ankerklas 

te doen. Een aanpassing aan het planningsrooster zodat toch nog zoveel mogelijk 

doelstellingen van de ingroeistage gerealiseerd worden, dient zich dan aan.  



Als de student langdurig afwezig is en bijgevolg te weinig oefenkansen krijgt dan zal de 

praktijkpedagoog (in overleg met het opleidingshoofd) contact opnemen met de stageschool 

en uitkijken voor vervangende stagedata in dezelfde stageklas.  

Hoewel we eraan houden om dit geval per geval te bekijken, willen we toch een algemene 

compensatieregel voorstellen.  

Indien de student minimum 6 halve dagen en maximum 18 halve dagen mist dan dient hij deze 

stagedagen voor de helft in te halen. Indien de student met een internationaal traject 

minimum 4 halve dagen en maximum 8 halve dagen mist dan dient hij deze stagedagen voor 

de helft in te halen.  

Indien de afwezigheid langer duurt dan 2 stageweken ( 1 week voor internationale studenten) 

dan zal er een zeer ernstige reden aan de basis liggen. In onderling overleg wordt dan gezocht 

naar de optimale oplossing. Een voldoende beheersing van alle basiscompetenties is voor elke 

student het criterium om al dan niet te slagen in het derde jaar van de opleiding. De student 

heeft recht op voldoende oefenkansen, maar deze oefenkansen moeten ook evenwichtig 

kaderen in het totale jaarprogramma. 


