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DIDACTISCHE STAGES  
EDUCATIEVE BACHELOR SECUNDAIR ONDERWIJS  

CAMPUS BRUSSEL 2022-2023 

STANDAARDTRAJECT ALGEMENE VAKKEN 
 
 

1BaSO-B OPO DIDACTISCHE STAGE VAK x 

 

 
• 1BaSO-B Stage 1: 14 november tot en met 18 november 2022 

 
De stagiair observeert 5 uur les per onderwijsvak met uitzondering van het vak PKV (Project  
Kunstvakken). Liefst verspreid over de ganse week. 
 

+ De stagiair volgt één klas gedurende één dag. (De bovenstaande uren kunnen in 
die dag vervat zitten) 
 
+ De stagiair vervult tijdens deze stage 2 meso-taken (toezicht, administratieve opdracht, …)  

 

Indien mogelijk, lesuren plannen in de eerste graad. Lukt dit niet, dan bij voorkeur eerste jaar 

van de tweede graad met D-finaliteit  
 

Het onderwijsvak PAV: plannen voor het vak MAVO in de eerste graad B-stroom (PAV in de 
eerste graad of tweede graad kan als alternatief) 
Het onderwijsvak islam: alle graden mogelijk 

 
 
Kan u de stagiair, indien mogelijk, hetzelfde stagerooster (5u per onderwijsvak) geven 
als tijdens stage 2 en 3? 
 
De student neemt telefonisch contact om het lessenrooster op te halen en afspraken te maken 
met de mentoren tijdens de stagecontactperiode van 17 tot en met 28 oktober 2022; op 
lesvrije ogenblikken van de hogeschool. De student komt ook langs tijdens de officiële 

contactdag van lerarenstage: 11 oktober 2022. 
 

 
 
• 1BaSO-B Stage 2: 27 februari t.e.m. 3 maart 2023 (Observatiestage - Actieve stage).  

 

De stagiair observeert 3 uur per onderwijsvak en geeft 2 uur les per onderwijsvak.  
 
Kan u de stagiair, indien mogelijk, hetzelfde stagerooster geven als tijdens stage 1 en 
3? De eerste drie lesuren zouden we graag zien als observatie-uren. De twee laatste 
lessen als lessen waarbij de stagiair zelf lesgeeft. 
 
+ De stagiair vervult tijdens deze stage 2 meso-taken (toezicht, administratieve opdracht, …)  
 

Indien mogelijk, lesuren plannen in de eerste graad. Lukt dit niet, dan bij voorkeur eerste jaar 
van de tweede graad met D-finaliteit  
 
Het onderwijsvak PAV: plannen voor het vak MAVO in de eerste graad B-stroom (PAV in de 

eerste graad of tweede graad kan als alternatief) 
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Het onderwijsvak islam: alle graden mogelijk 
 
 
De student neemt telefonisch contact om het lessenrooster op te halen en afspraken te maken 

met de mentoren tijdens de stagecontactperiode van 6 februari tot en met 10 februari 2023; 
op lesvrije ogenblikken van de hogeschool. 

 
 

• 1BaSO-B Stage 3: 24 april t.e.m.28 april 2023 (Actieve stage) 
 

De stagiair geeft 5 lesuren van elk van zijn onderwijsvakken.  
 
Kan u de stagiair, indien mogelijk, hetzelfde stagerooster geven als tijdens stage 1 en 
2?  
 
+ De stagiair vervult tijdens deze week 2 meso-taken (toezicht, administratieve opdracht, …)  

 

Indien mogelijk, lesuren plannen in de eerste graad. Lukt dit niet, dan bij voorkeur eerste jaar 
van de tweede graad met D-finaliteit (islam; verschillende graden kunnen) 
 
Het onderwijsvak PAV: plannen voor het vak MAVO in de eerste graad B-stroom (PAV in de eerste 
graad of tweede graad kan als alternatief) 
 
De student neemt telefonisch contact om het lessenrooster op te halen en afspraken te maken 
met de mentoren tijdens de stagecontactperiode van 20 tot en met 28 maart 2023; op 
lesvrije ogenblikken van de hogeschool. 
 
 

 
 

2BaSO-B OPO DIDACTISCHE STAGE VAK x 

 
 

2BaSO-B Stage 4 – Brusselse context – wordt georganiseerd door de hogeschool 

 
 
Stageweek 1: 24 tot en met 28 oktober 2022 (Graag vrijdagnamiddag vrij houden)  
 
De student observeert tijdens deze week 6 uur per onderwijsvak. (liefst eerste graad / of eerste 
jaar van de tweede graad met D-finaliteit of een dubbele finaliteit) 

 

Het onderwijsvak PAV: plannen voor het vak PAV in de tweede graad A-finaliteit (bij een 
vakkenmodel of gedeeltelijk geïntegreerd model de studenten bij voorkeur plannen voor een mix van 
lesuren uit minstens twee vakken algemene vorming (Nederlands, wiskunde, MAVO en 
natuurwetenschappen) in de tweede graad A-finaliteit)  
Het onderwijsvak islam: alle graden mogelijk 
Studenten met het vak Project Kunstvakken in hun programma: donderdag-vrijdag lesvrij 
houden (indien mogelijk), zodat deze studenten hun PKV-stage kunnen lopen in een Cultureel Centrum 
of Gemeenschapscentrum.  
 

Graag de uren plannen in de klassen waar de stagiair de week nadien les geeft.  
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De bedoeling van deze stageweek is dat de student de klassen leert kennen waar hij/zij zelf zal aan 
lesgeven tijdens de actieve stage. De student maakt ook afspraken met de mentor(en) over de 
lesonderwerpen voor de actieve lessenreeksen van week 2-3. 
 

+ De stagiair vervult tijdens deze week min. één meso-taak (toezicht, administratieve opdracht, …)  
 
 
 
Stageweek 2: 7 tot en met 10 november 2022  
 

 
De stagiair geeft 6 lesuren van elk van zijn onderwijsvakken. Graag  hetzelfde stagerooster als 
tijdens week 1 én week 3? De lessen die wegvallen op 11 november mogen verschoven worden. 
 
+ De stagiair vervult tijdens deze week  min. één meso-taak (toezicht, administratieve opdracht, …)  
+ De stagiair observeert min. 2 lessen bij medestudenten. 

 
 
 
Stageweek 3: 14 tot en met 18 november 2022 (Graag vrijdagnamiddag 18 november vrij houden 
– supervisie op de hogeschool) 
 
De stagiair geeft 6 lesuren van elk van zijn onderwijsvakken. Graag hetzelfde stagerooster als 
tijdens week 1 én week 2?  
 
+ De stagiair vervult tijdens deze week min. één meso-taak (toezicht, administratieve opdracht, …)  
+ De stagiair observeert min. 2 lessen bij medestudenten. 
 
 

De student neemt telefonisch contact om het lessenrooster op te halen en afspraken te maken met de 
mentoren tijdens de stagecontactperiode van 17 oktober tot en met 21 oktober 2022. De student 
komt ook langs tijdens de officiële contactdag van lerarenstage: 11 oktober 2022. 
 
 
 

2BaSO-B Stage 5 (Actieve stage) 

 
De stageperiode begint op 27 februari en eindigt op 3 maart 2023. Graag vrijdagnamiddag  
vrij houden. (Supervisie op de hogeschool).  
  
Het stagevolume bedraagt één week stage in of de B-stroom eerste graad, en/of tweede graad met 

dubbele finaliteit of A-finaliteit; en/of de derde graad BSO. De student geeft 6 uur les per 
onderwijsvak. 
 
De stagiair vervult tijdens deze week min. twee meso-taken (toezicht, administratieve opdracht, …)  
 
Het onderwijsvak PAV: plannen voor het vak PAV in de tweede graad A-finaliteit (bij een 

vakkenmodel of gedeeltelijk geïntegreerd model de studenten bij voorkeur plannen voor een mix van 
lesuren uit minstens twee vakken algemene vorming (Nederlands, wiskunde, MAVO en 
natuurwetenschappen) in de tweede graad A-finaliteit)  
Het onderwijsvak islam: alle graden mogelijk 
Studenten met het vak Project Kunstvakken in hun programma: donderdag-vrijdag lesvrij 
houden (indien mogelijk), zodat deze studenten hun PKV-stage kunnen lopen in een culturele 

organisatie.  
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De stagiair plant zelf een beperkt aantal observatie-uren in de twee weken voorafgaand de 

stage op zijn lesvrije ogenblikken (weken 6 tot en met 17 februari). De bedoeling is dat 
hij/zij de klassen leert kennen waar hij/zij zal lesgeven. 

 
De student neemt telefonisch contact om het lessenrooster op te halen en afspraken te maken met de  
mentoren tijdens de stagecontactperiode van 6 tot en met 17 februari 2023; op lesvrije 
ogenblikken van de hogeschool. Ook tijdens de lesvrije week van de hogeschool van 30 januari tot 

en met 3 februari kan de student (eigen keuze) contact opnemen. 
 
 
 

2BaSO-B Stage 6 – Stage algemene vakken + PAV 

 

De stageperiode begint op 17 april en eindigt op 28 april 2023 (VM). Graag vrijdag 28  
april in de namiddag vrijhouden voor supervisie op de hogeschool. 
 
Voor alle onderwijsvakken met uitzondering van PAV (PAV – zie hieronder).  
Het stagevolume bedraagt twee weken actieve stage; waarvan één week  in de eerste graad en 
de tweede week  in de tweede graad met D-finaliteit. De uren kunnen ook herverdeeld worden 

over de twee weken.  
Concrete afspraken: De student geeft  6 uur les per week per onderwijsvak. Liefst de helft van de 
uren in de tweede graad met D-finaliteit. 
 
De stagiair vervult tijdens deze 2 weken min. vier meso-taken (toezicht, administratieve opdracht, …)  
 

 
Het onderwijsvak PAV: plannen voor het vak PAV in de tweede graad A-finaliteit (bij een 
vakkenmodel of gedeeltelijk geïntegreerd model de studenten bij voorkeur plannen voor een mix van 
lesuren uit minstens twee vakken algemene vorming (Nederlands, wiskunde, MAVO en 
natuurwetenschappen) in de tweede graad A-finaliteit)  
Studenten met het vak Project Kunstvakken in hun programma: donderdag-vrijdag lesvrij 
houden (indien mogelijk), zodat deze studenten hun PKV-stage kunnen lopen in een Cultureel Centrum 
of Gemeenschapscentrum.  
 
 
De student neemt telefonisch contact om het lessenrooster op te halen en afspraken te maken met de 
mentoren tijdens de stagecontactperiode van 13 maart tot en met 28 maart 2022; op lesvrije 
ogenblikken van de hogeschool. 

 
 
 

2BaSO-B Stage 6 stage Algemeen vak (stage PAV: andere school) 

 
De stageperiode begint op 17 april en eindigt op 21 april 2023.  
 
Het stagevolume bedraagt één week actieve stage waarvan de helft van de uren in de eerste graad 
en de andere helft  in de tweede graad met D-finaliteit. 
 
Concrete afspraken: De student geeft 12 uur les per week voor zijn/haar onderwijsvak. Niet 
voor het vak PAV.  
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De stagiair vervult tijdens deze week min. twee meso-taken (toezicht, administratieve opdracht, …)  
 
 
De student neemt telefonisch contact om het lessenrooster op te halen en afspraken te maken met de 

mentoren tijdens de stagecontactperiode van 13 maart tot en met 28 maart 2023; op lesvrije 
ogenblikken van de hogeschool. 
 
 
 

2BaSO-B Stage 6  Stage PAV  (Stage algemeen vak-andere stageschool) 

 
De stageperiode begint op 24 april en eindigt op 28 april 2023.  Graag vrijdagnamiddag  
28 april vrij houden.(Supervisie op de hogeschool).  
 
 
Het stagevolume bedraagt één week stage waarbij de student 12uur PAV geeft in de tweede 

graad A-finaliteit (bij een vakkenmodel of gedeeltelijk geïntegreerd model de studenten bij voorkeur 
plannen voor een mix van lesuren uit minstens twee vakken algemene vorming (Nederlands, wiskunde, 
MAVO en natuurwetenschappen) in de tweede graad A-finaliteit)  
 
De stagiair vervult tijdens deze week min. twee meso-taken (toezicht, administratieve opdracht, …)  
 

 
De student neemt telefonisch contact om het lessenrooster op te halen en afspraken te maken met de 
mentoren tijdens de stagecontactperiode van 13 maart tot en met 28 maart 2023; op lesvrije 
ogenblikken van de hogeschool. 
 
 

 
 

3BaSO-B OPO ZELFSTANDIGE STAGE VAK x 

 

3BaSO-B Stage 7 (Actieve stage)  

 
De stageperiode begint op 14 november en eindigt op 18 november 2022; 
      
Het stagevolume bedraagt één week actieve stage in de eerste en/ of tweede graad (keuze finaliteit). 
Voor het vak PAV: derde graad BSO 
  
Concrete afspraken: De student geeft 8 uur les per week per onderwijsvak. 
 
De stagiair vervult tijdens deze week min. twee meso-taken (toezicht, administratieve opdracht, …)  
 
Tijdens deze stage verzorgt de stagiair leeractiviteiten in aanwezigheid van een mentor. 
 
Stagecontactweek: 
24 tot en met 28 oktober 2022; op lesvrije ogenblikken van de hogeschool. De student komt 

ook langs tijdens de officiële contactdag van lerarenstage: 11 oktober 2022. 
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3BaSO-B Stage 8 (Zelfstandige stage)  

 
Actieve stage: De stageperiode begint 6 februari en eindigt op 24 maart 2023. Wanneer de 
student deelneemt aan een project van de hogeschool (#Fab4+1), kan de stage starten op 13 februari. 
De student brengt u hier zelf van op de hoogte. 
 
De student bepaalt in onderling overleg met de stageschool of hij in bovenstaande periode stage loopt 
in eerste en/of tweede graad; als ook de finaliteit. 
 
De student geeft 25 uur les per onderwijsvak; te verdelen over de gehele periode. 
 
Voor het vak PAV: plannen voor het vak PAV in de tweede graad A-finaliteit of derde graad BSO (bij 
een vakkenmodel of gedeeltelijk geïntegreerd model de studenten bij voorkeur plannen voor een mix 
van lesuren uit alle vakken van de algemene vorming die aansluiten bij PAV (Nederlands, wiskunde, 

MAVO en natuurwetenschappen)) 
 
Kan u de student aan een beperkt aantal klassen en mentoren toewijzen? 
 
Tijdens deze stage kan de stagiair lesgeven in afwezigheid van een mentor (de mentor beslist 
dit zelf). 

 
De student vervult extra-leeractiviteiten in het kader van de zelfstandige stage. De bedoeling van 
een zelfstandige stage is dat de stagiair zowel lesgeeft, als ook andere activiteiten op de 
stageschool verricht; dit vanuit de verschillende basiscompetenties (bv. examens opstellen, afnemen en 
verbeteren, leerlingenbegeleiding, contact met ouders, begeleiden van projecten, …) De student is 
verplicht dit geheel aan opdrachten aan u toe te lichten tijdens het contactmoment. 

 
Noot: Wanneer er minimum 2 Odiseestudenten (met min. één zelfde onderwijsvak)  stage lopen in uw 
school, kunnen ze kiezen om voor één of beide vakken aan co-teaching te doen. Ze geven max 6uur 
per onderwijsvak samen. Wanneer één van uw collega’s graag co-teacht met de stagiair dan kan dit 
ook voor max. 6 uur per onderwijsvak.  
 
Stagecontactperiode: 
 
Januari 2023 
De student neemt voorafgaand de stage contact om het lessenrooster op te halen en 
afspraken te maken met de mentoren. 
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3BaSO-B Stage 8 (Zelfstandige stage) / individueel traject eerste semester 

 
 
Actieve stage: De stageperiode kan starten vanaf 3 oktober en dient afgerond te zijn voor de 
kerstvakantie. We verkiezen een aaneensluitende periode van 5 weken. 
 
De student bepaalt in onderling overleg met de stageschool of hij in bovenstaande periode stage loopt 
in eerste en/of tweede graad; als ook de finaliteit. 
 
De student geeft 30 uur les per onderwijsvak; te verdelen over de gehele periode. 
 
Kan u de student aan een beperkt aantal klassen en mentoren toewijzen? 
 
Tijdens deze stage kan de stagiair lesgeven in afwezigheid van een mentor (de mentor beslist dit zelf). 

 
De bedoeling van een zelfstandige stage is dat de stagiair zowel lesgeeft, als ook andere 
activiteiten op de stageschool verricht.  
 
De student vervult extra-leeractiviteiten in het kader van de zelfstandige stage. De bedoeling van 
een zelfstandige stage is dat de stagiair zowel lesgeeft, als ook andere activiteiten op de 

stageschool verricht; dit vanuit de verschillende basiscompetenties (bv. examens opstellen, afnemen en 
verbeteren, leerlingenbegeleiding, contact met ouders, begeleiden van projecten, …) De student is 
verplicht dit geheel aan opdrachten aan u toe te lichten tijdens het contactmoment. 
 
Stagecontactperiode: 
 

September 2022: 
De student neemt voorafgaand aan de stage contact om het lessenrooster op te halen en 
afspraken te maken met de mentoren.  
 
 
 
 

3BaSO Keuzestage  (1 of 2 keuzestages) Deze stage situeert zich binnen het persoonlijk 
stagetraject van de student. 

 
De stage kan gepland worden in de periode van 24 april tot en met 17 mei 2023. Eventueel 
kan deze stage op vrije lesmomenten van de hogeschool gepland worden in het eerste en/of 
tweede semester. 

 
Concrete afspraken: 
 
We verwachten dat de student tijdens deze stage kennismaakt met de eigen aanpak van de specifieke 
organisatie- of onderwijscontext. De organisatie kan het pakket taken / lessen in onderling overleg met 
de student bepalen (zie richtlijnen keuzestage). Het hoeft niet noodzakelijk om lesgeven te gaan. 
 
De stage beslaat minstens 1 week en maximum 3 weken. 1 stageweek wordt gelijkgesteld aan 12 
stage-uren; wanneer er actief les wordt gegeven (en er thuis voorbereidingswerk is). Wanneer de 
student participeert aan de werking van uw organisatie of bedrijf, bestaat een stageweek uit 32 
uur.  
Er kan ook gekozen worden voor enkele observatie-uren. Data in onderling overleg af te spreken. 
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