
Planning: Overzicht derde jaar (per traject)    
  



Actieve stage  

  
  



De student volgt het standaard programma.  

Traject: Regulier 
Planning 

Participeren eerste schooldag   donderdag 1 september 

Observatiedagen stage 1  donderdag 15 september  
woensdag 12 oktober 
donderdag 13 oktober  
extra: In overleg mentor - student af te spreken  

Stage 1 (2 weken)  
 

maandag 24 oktober - vrijdag 28 oktober 
maandag 7 november - donderdag 10 november  

Mentorenvorming vervanging OF 
observatie  

dinsdag 21 maart (dag 1/3)  

Observatiedagen ingroeistage dinsdag 14 maart 
donderdag 23 maart 
extra: In overleg mentor - student af te spreken 

Ingroeistage (6 weken)  
Mentorenvorming 
 
 
Optie differentiatiestage: Natuur 

maandag 17 april - vrijdag 26 mei 
donderdag 27 april (dag 2/3) 
donderdag 11 mei (dag 3/3) 
 
maandag 27 maart - woensdag 17 mei 

 
  



De student studeert af in februari en volgt een apart programma. 

Traject: Geïndividualiseerd (GIT) 
Planning 

Participeren eerste schooldag  donderdag 1 september 

Observatiedagen stage 1  in overleg mentor - student af te spreken tijdens periode 
woensdag 14 september - vrijdag 23 september 

Stage 1 (2 weken) 
 

maandag 26 september - vrijdag 30 september 
maandag 3 oktober - vrijdag 7 oktober 

Observatiedagen ingroeistage in overleg mentor - student af te spreken  

Ingroeistage (6 weken) maandag 28 november - vrijdag 20 januari 

 
  



De student heeft al een eerder verworven diploma en studeert af in februari of juni.  
 

Traject: Vooropleiding: Afstuderen februari 
Planning 

Participeren eerste schooldag  donderdag 1 september 
 

Observatiedagen ingroeistage in overleg mentor - student af te spreken  

Ingroeistage (6 weken) maandag 28 november - vrijdag 20 januari 

 

 

Traject: Vooropleiding: Afstuderen juni 
Planning 

Participeren eerste schooldag  donderdag 1 september 
 

Observatiedagen ingroeistage in overleg mentor - student af te spreken  

Ingroeistage (6 weken) maandag 17 april - vrijdag 26 mei 

 
  



De student volgt een academisch voortraject aan de Kulak gedurende de maanden februari, maart, april.  

Traject: Academisch 
Planning 

Participeren eerste schooldag   donderdag 1 september 

Observatiedagen stage 1  donderdag 15 september  
woensdag 12 oktober 
donderdag 13 oktober  
extra: In overleg mentor - student af te spreken 

Stage 1 (2 weken)  
 

maandag 24 oktober - vrijdag 28 oktober 
maandag 7 november - donderdag 10 november 

Observatiedagen ingroeistage In overleg mentor - student af te spreken 

Ingroeistage (4 weken)  
 

Dinsdag 2 mei - vrijdag 26 mei 
 
 

 
  



De student gaat voor een korte periode naar het buitenland voor stage of studie.  

Traject: Korte mobiliteit 
Planning 

Participeren eerste schooldag   donderdag 1 september 

Observatiedagen stage 1  donderdag 15 september  
woensdag 12 oktober 
donderdag 13 oktober  
extra: In overleg mentor - student af te spreken  

Stage 1 (2 weken)  
 

maandag 24 oktober - vrijdag 28 oktober 
maandag 7 november - donderdag 10 november  

Mentorenvorming vervanging OF 
observatie  

dinsdag 21 maart (dag 1/3)  

Observatiedagen ingroeistage dinsdag 14 maart 
donderdag 23 maart 
extra: In overleg mentor - student af te spreken 

Ingroeistage (6 weken)  
Mentorenvorming 
 
 

maandag 17 april - vrijdag 26 mei 
donderdag 27 april (dag 2/3) 
donderdag 11 mei (dag 3/3) 
 

 
  



De student gaat voor een lange periode naar het buitenland voor stage of studie. 

 

Traject: Stage- of studie mobiliteit (in)/buiten Europa 
Planning 

Participeren eerste schooldag   donderdag 1 september 

Observatiedagen stage 1  donderdag 15 september  
woensdag 12 oktober 
donderdag 13 oktober  
extra: In overleg mentor - student af te spreken  

Stage 1 (2 weken)  
 

maandag 24 oktober - vrijdag 28 oktober 
maandag 7 november - donderdag 10 november 

Observatiedagen ingroeistage In overleg mentor - student af te spreken 

Ingroeistage (3 weken) Tussen februari en juni  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Differentiatiestage 
 

  



De student volgt het standaard programma.  

Traject: Regulier 
Planning 

Observatie stageklas  donderdag 15 december 
vrijdag 16 december 
vrijdag 13 januari 
extra: In overleg mentor - student af te spreken  

Stage (2 weken)  maandag 6 februari - vrijdag 17 februari  

 

 

  



De student studeert af in februari en volgt een apart programma. 

Traject: Geïndividualiseerd (GIT) 
Planning 

Observatie stageklas  in overleg mentor - student af te spreken tijdens 
periode dinsdag 11 oktober - vrijdag 21 oktober 

Stage (2 weken)  maandag 24 oktober - donderdag 10 november 

  


