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1  Inleiding 

Tussen Mijlpaal 2 en Mijlpaal 3 loop je Stage 2.  

Het OPO Stage 2 is een jaarvak van 30 studiepunten.  

Voor je aan jouw studietraject start heb je een grondige intake, samen met 

een ISP-verantwoordelijke (motivatie, stagemogelijkheden, … ). Op het 

einde van dit gesprek heb je zicht op jouw studietraject.  

Tijdens het academiejaar, voorafgaand aan je Stage 2, ga je in gesprek met 

de stageverantwoordelijke, Els Boven of Daniël Janssens, om concreet jouw 

stageplaats te bespreken en te regelen.  

 

 

 

Contactgegevens: 

Els Boven                                                Daniël Janssens 

els.boven@thomasmore.be                       daniël.janssens@thomasmore.be        

    

mailto:els.boven@thomasmore.be
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2  Het kader van Stage 2 

2.1  Periode en stage uren  

Stage 2 loopt van 20 september 2021 tot vrijdag 3 juni 2022.  

De student loopt 300 uren stage in deze periode.  

 

Stage 2 bestaat daarnaast uit supervisie momenten en opdrachten.  

2.2  Voorwaarden 

Een stageplaats voldoet minimaal aan volgende vereisten: 

- De stagiair komt effectief in contact met de doelgroep en krijgt zo  

  voldoende mogelijkheid tot observeren, inleven, werken met de  

  doelgroep. Kortom, de taken van een sociaal werker kunnen uitvoeren.  

  Hierbij heeft de stagiair de mogelijkheid om een agogisch proces aan te  

  gaan met de cliënt. Een zekere continuïteit van de stage is hiervoor  

  noodzakelijk.  

- De stagiair kan integreren in de organisatie, maw. kan deel uitmaken van  

  het team medewerkers, teamvergaderingen bijwonen, zicht krijgen op de  

  bredere context van de stageplaats/organisatie, het netwerk van de  

  organisatie, … .  

- Er wordt een voltijdse stagebegeleiding gegarandeerd gedurende de  

  ganse periode van de stage, bij voorkeur door een sociaal werk(st)er of  

  door iemand met drie jaar ervaring in het sociaal werk.  

- De objectiviteit van de evaluatie van de student is gegarandeerd. De  

  stagiair wordt op basis van onze 6 competentieclusters geëvalueerd.  

- De stageplaats vindt plaats binnen de sector van de gekozen  

  afstudeerrichting.  

2.3  Stageprocedure 

- De stagiair brengt zelf een voorstel van stageplaats aan en/of kiest een  

  stageplaats uit het aanbod van de hogeschool.  
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- Er is steeds overleg met de stageverantwoordelijke (Els Boven) voor een  

  stageplaats definitief kan worden goedgekeurd/besproken.  

- Na goedkeuring van de stageverantwoordelijke, wordt de  

  stageovereenkomst ondertekend door de betrokken partijen.  

  De stageovereenkomst wordt door de hogeschool aangeleverd.  

 

- Een combinatie van meerdere stageplaatsen tijdens deze periode is  

  mogelijk, maar steeds enkel na overleg met de stageverantwoordelijke. 

 

 


