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Visie stagebegeleiding en eindwerken 
 
Stagebegeleiding 
 

 Stages begeleider niveau A2/B worden opgevolgd door teamverantwoordelijke, 
begeleider met bachelor/A1 diploma of  begeleider met A2/B diploma.  

 Stages begeleider niveau A1/bachelor opgevolgd door teamverantwoordelijke of 
begeleider met bachelor/A1 diploma.  

 Stages maatschappelijk werk worden begeleid door maatschappelijk werker. 

 Stages licentiaten worden begeleid door ortho-agoog. 

 Stagebegeleiders dienen hun opleiding volledig afgewerkt te hebben alvorens een stage 
te kunnen begeleiden. 

 
Verwachtingen naar stagiair toe 
 

 We verwachten dat de stagiair zich olv zijn stagebelegeider kort gaat voorstellen in de 
andere woongroepen van De Kerselaar, zowel in de basis- als in de subgroepen. Dit 
geldt voor stagiaires die langer dan 1 week stage lopen in De Kerselaar. 

 

 De stagiair brengt het onderwerp van zijn verslag, eindwerk en/of thesis ter sprake tijdens 
een teamoverleg, in aanwezigheid van de ortho-agogische sector. Het gaat hier niet om 
weekverslagen of reflecties, wel om opdrachten waar (een) bewoners word(t)(en) bij 
betrokken. 
 

 De stagiair laat elk verslag nalezen door de stagebegeleider/teamverantwoordelijke 
vooraleer dat wordt ingediend bij de school. Wat dagreflecties betreft, wordt met de 
stagebegeleider bekeken wat haalbaar is. 
 

 Elke voorstelling van De Kerselaar dient nagelezen te worden door de 
kwaliteitscoördinator. 

 
Verwachtingen naar stagebegeleider 

 

 De stagebegeleider stelt voor de start van de stagiair kort voor om welke stage het gaat 
en wat de verwachtingen zijn. Dit gebeurt tijdens een teamoverleg. 

 

 De stagebegeleider gaat samen met de stagiair langs in de andere woongroepen zodat 
de stagiair zich er kort kan gaan voorstellen aan de bewoners. 

 

 De stagebegeleider leest alle schriftelijke opdrachten na. Indien er rond een 
pedagogische vraagstelling wordt gewerkt, leest de teamverantwoordelijke of ortho-
agoog na (afhankelijk van beschikbaarheid). Er wordt nagelezen ifv privacy en fouten 
tegen de werking van De Kerselaar. 

 

 Indien de opdrachten niet tijdig worden voorgelegd aan de stagebegeleider, contacteert 
die steeds de stagementor van de school om dit te melden. 

 
Eindwerken en thesissen 
 

 Een eindwerk of thesis wordt opgevolgd door de begeleider van de stage. De ortho-
agogische sector volgt echter ook steeds de inhoud op, wat er op neer komt dat de tekst 
nagelezen wordt door de OAS alvorens die afgewerkt wordt. 
 

 Van elk eindwerk of thesis wordt een exemplaar gevraagd voor de interne bibliotheek. 
 
  


