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Ingroeiopdracht zelfstandige stage periodeplan 
 

 

 
 
Opdracht:  maak voor één onderwijsvak een periodeplan voor het trimester waarbinnen de 
zelfstandige stage plaats vindt 

 

 

Doel? 

Je leert een jaarplan opstellen, dit door het maken van een periodeplan voor het trimester 

waarbinnen je zelfstandige stage plaats vindt. Een jaarplan wordt door de meeste scholen 

verplicht. Het is een manier om de eigen lespraktijk doelgericht te plannen en bij te sturen. 

Op die manier kan de school ook nagaan of de leraar het leerplan volgt en afwerkt.  

 

 

 

Wat?  

Het jaarplan geeft aan hoe men de leerinhouden en de leerplandoelstellingen uit het leerplan 

over de lessenreeks het schooljaar zal spreiden. Het is een werkinstrument waar de hele tijd 

op aangevuld, geschrapt of geannoteerd wordt. 

   

Voor het trimester waarin de zelfstandige stage valt, werk je een periodeplan uit. Een 

periodeplan is een beperkte versie van een jaarplan, nl. enkel voor één trimester. Duid daarop 

nadien aan wat je effectief hebt kunnen realiseren van hetgeen je gepland had. 

 

 

Hoe? 

De vorm van het jaarplan en de aanwezige rubrieken kunnen in principe vrij gekozen worden. 

In veel scholen wordt een sjabloon gebruikt dat men in dergelijk geval ook moet hanteren.  

 

In het jaarplan kunnen, naast een algemeen deel, specifieke kolommen worden opgenomen 

met o.a. tijdsaanduiding, leerinhouden (niet gedetailleerd), overkoepelende begrippen (o.a. 

belangrijk in het kader van taalbeleid), te realiseren leerplandoelstellingen (meestal is een 

nummerverwijzing voldoende), evaluatie (hoe evalueren), afgewerkt (datum, opmerkingen)… 

 

 

Wat voor de hogeschool? 

Voor deze opdracht maak je voorafgaand aan de stageperiode één periodeplan (voor één van 

beide onderwijsvakken) voor het trimester waarin de zelfstandige stage valt. Daarin vermeld je 

de tijdsaanduiding (per les of per lessenreeks), de leerinhouden (niet gedetailleerd), de 

leerplandoelstellingen die je wil bereiken en evaluaties die je plant. Dit doe je bij voorkeur 

digitaal en op een A3-blad (landschapsgeoriënteerd). Tijdens de stageperiode annoteer je dit 

periodeplan.  

 

Je laadt deze opdracht op in de map van opdrachten zelfstandige stage in het digitaal 

portfolio. Benoem de opdracht als: ‘Stage8_ periodeplan_vakx’’ 
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Tip:  

 

Aangezien in de meeste scholen het opstellen van een jaarplan verplicht is, zal je je 

waarschijnlijk kunnen baseren op de jaarplannen van de mentor waarvan je de klas(sen) 

overneemt. Neem dit niet klakkeloos over, maar laat deze een inspiratiebron zijn. Weet dat er 

geen algemeen geldende regels bestaan m.b.t. het opstellen van een jaarplan en jaarplannen 

bijgevolg qua vorm en inhoud enorm van elkaar kunnen verschillen, zeker wanneer het 

jaarplannen van verschillende onderwijsvakken betreft. 

 

Het opvragen van de jaarplannen  van de vorige jaren kan meer inzicht bieden in welke 

inhouden reeds behandeld zijn in vorige jaren.  

 

 

 

 


