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DIDACTISCHE STAGES  
EDUCATIEVE BACHELOR SECUNDAIR ONDERWIJS  

CAMPUS BRUSSEL 2022-2023 

STANDAARDTRAJECT 
 
 

1BaSO-B PKV Culturele organisatie  

 
Stage in een culturele organisatie met kunst- en cultuur educatieve activiteiten (TOTAAL 10 dagen (7u./dag) of 70u.) 
 
PKV-studenten ondersteunen gedurende 10 dagen een culturele organisatie. Het doel van deze stage is de basis van 
kunst educatief werken binnen een culturele organisatie te leren kennen en actief ondersteunen. Kortom een 
kennismaking met de dagelijkse realiteit binnen een culturele organisatie. 
 
 
De stage wordt gepland in de periode van  10 oktober 2022 en eindigt ten laatste ten laatste op 5 mei 2023.  
 
Het is aangewezen reeds 3 dagen stage te lopen in het eerste semester en 7 dagen (49 uur)  in 
het tweede semester. (Vakanties en weekends zijn een mogelijkheid). 
 
In onderling overleg met de student en de organisatie worden data concreet vooropgesteld. Stages mogen enkel gepland 
worden op lesvrije momenten van de student. 
 
Gelieve hieronder de data te stipuleren: 
 
 
 
 

2BaSO-B PKV 20 dagen of 140 uren Cultureel centrum of Gemeenschapscentrum 

 
De stage wordt gepland in de periode van  10 oktober 2022 en eindigt ten laatste ten laatste op 5 mei 2023.  
 
Stage in een Cultureel Centrum of Gemeenschapscentrum: (20 dagen (7u./dag)  of 140u).  
 
PKV-studenten maken gedurende een periode van 20 dagen actief deel uit van de werking van een CC/GC. Het doel van 
deze stage is het verbreden en verdiepen van de kunst educatieve basis en kennis maken met de dagelijkse werking en 
verschillende doelgroepen van een CC/GC. De focus van de stage ligt op actieve kunsteducatie en publiekswerking in 
een lokaal beleid. Kortom een kennismaking met de dagelijkse realiteit binnen een CC/GC. 
 
In onderling overleg met de student en de organisatie worden data concreet vooropgesteld.  
 
Stages mogen enkel gepland worden op lesvrije momenten van de student. 
  
Suggestie voor de planning: 
(SEM1 – SEM2 - vakanties en weekends zijn een mogelijkheid).  

 
september – november: 6 stagedagen (42 uren) 
Weken: 24 oktober tot en met 18 november: mogelijkheid om op donderdag-vrijdag stage te plannen 
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december – februari: 6 stagedagen (42 uren) 
maart – 5 mei: 8 stagedagen (56 uren) 
 
Gelieve hieronder de data te stipuleren: 
 
 
 
 

3BaSO-B PKV 30 dagen (210 uren) – individueel traject eerste semester 
Educatieve dienst van een Kunst- en Cultuurorganisatie (museum, theater, dans,…)  

 
Educatieve dienst  van een museum, theater of dansgezelschap,  of stage in een Gesubsidieerde Kunst- en 
Cultuurorganisatie (30 dagen (7u./dag) of 210u) (vakanties en weekends zijn een mogelijkheid). 
 
De stage wordt gepland in de periode van  3 oktober 2022 en eindigt ten laatste ten laatste op 10 januari 2023.  
 
PKV-studenten werken gedurende een periode van 30 dagen actief mee in de educatieve dienst van een kunst- en 
cultuurorganisatie en realiseren zelfstandig een kunst educatief project. De bedoeling van deze stage is het verbreden 
en verdiepen van de kunst educatieve basis met accent op het zelfstandig implementeren van een persoonlijk creatief 
en innovatief kunst educatief project binnen de werking van de organisatie.  
 
In onderling overleg met de student en de organisatie worden data concreet gepland. 

 
Gelieve hieronder de data te stipuleren: 
  
 
 

3BaSO-B PKV 30 dagen (210 uren) – standaardtraject 
Educatieve dienst van een kunst- en cultuurorganisatie (museum, theater, dans,…)  

 
Educatieve dienst  van een museum, theater of dansgezelschap,  of stage in een gesubsidieerde kunst- en 
cultuurorganisatie  (30 dagen/7u of 210u) (vakanties en weekends zijn een mogelijkheid). 
 
De stage wordt gepland in de periode van  3 oktober 2022 en eindigt ten laatste op 17 mei 2023.  
 
PKV-studenten maken gedurende een periode van 30 dagen actief deel uit van een educatieve dienst van een kunst- 
cultuurorganisatie en realiseren hierbij zelfstandig een kunst educatief project voor en/of met een doelgroep naar 
keuze. Het doel van deze stage is het verbreden en verdiepen van de kunst educatieve basis met accent op het 
zelfstandig implementeren van een persoonlijk en innovatief kunst educatief project binnen de publiekswerking van de 
organisatie.  
 
In onderling overleg met de student en de organisatie worden data concreet gepland. 

 
Gelieve hieronder de data te stipuleren: 
  
 


