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BROCHURE WERKPLEKLEREN

2021 - 2022

Periodes en contactgegevens

Fontys Sporthogeschool, ALO Eindhoven
Studiejaar

Periode

Type onderwijs

Opzet/omvang

Propedeuse

15 november - 23 juni

BO

Stagedagen dinsdag en
donderdag

Een stagegroepje bestaat
uit vier studenten

4 lesuren per dag/
stagegroepje
Hoofdfase
studiejaar 2

Zo snel mogelijk na de zomervakantie maar uiterlijk
22 september
- 1 juli

VO

Stagedagen woensdag en
vrijdag

Een stagegroepje bestaat
uit drie studenten

4 lesuren per dag/
stagegroepje
Hoofdfase
studiejaar 3*

6 september - 27 januari

Keuze student
BO, VO, SO, MBO of HBO

Startmoment 1:
27 september - 10 juni
(vanaf 30 augustus
oriëntatie)

Een stagegroepje bestaat
uit twee studenten

4 lesuren per dag/
stagegroepje

Eventueel vervolg binnen
de minor 7 februari - 30
juni
Afstudeerfase

Stagedagen maandag en
donderdag

Keuze student
BO, VO, SO, MBO of HBO

Stagedagen maandag,
dinsdag, woensdag, vrijdag

Individuele stage

12 lesuren per week/
student

Startmoment 2:
14 maart - 8 juli
(vanaf 7 februari
oriëntatie)
Het tweede deel vindt
plaats tijdens het
volgende studiejaar

*	Voor ALO studenten die in het derde jaar kiezen voor de minor Global Exploration and Sport vindt het werkplekleren plaats bij
EOA of ISK- klassen (Eerste Opvang Anderstaligen of Internationale Schakel Klas).
*	Voor ALO studenten die in het derde jaar kiezen voor de minor Sportieve School vindt het werkplekleren plaats op een school
met een sportieve profilering.
*	De ALO werkt samen met AOS-partnerscholen. Ben je geïnteresseerd en niet één van onze partnerscholen, dan kun je contact
opnemen met het stagebureau of de coördinator werkplekleren.

Fontys PABO-ALO
Studiejaar

Periode

Type onderwijs

Opzet/Omvang

Pabo-ALO
propedeuse

Zo snel mogelijk na de
zomervakantie, vanaf 6
september - 1 juli

BO

Stagedagen dinsdag en
donderdag

Studenten worden in een
tweetal gekoppeld aan een
school

Pabo-ALO
studiejaar 2

Zo snel mogelijk na de
zomervakantie, vanaf 6
september - 1 juli

Keuze student
BO en/of VO*

Stagedagen dinsdag en
donderdag*

Studenten worden in een
tweetal gekoppeld aan een
school

*	Student kan kiezen voor één dag BO (dinsdag) en één dag VO (donderdag) of beide dagen op BO dan wel VO

Fontys Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek Eindhoven (PTH)
Leraar Technisch Beroepsonderwijs deeltijdopleiding
Leraar Consumptieve Techniek deeltijdopleiding

Binnen de opleidingen kan het onderdeel Professioneel Handelen, het leren op de werkplek, door de student op diverse manieren
worden ingevuld. Naast het inzetten van een baan als leerwerkplek kan de student ervoor kiezen om een bepaalde periode een stage
uit te voeren. Het doel van het leren op de werkplek is het aantonen van het vereiste niveau van de eenheid van leeruitkomsten
Professioneel Handelen, gebaseerd op de bekwaamheidseisen voor leraren vo / bve.
De ontwikkeling van de student doorloopt daarbij de volgende fasen:
Professioneel Handelen A (Propedeuse)
Professioneel Handelen B (Post Propedeuse)
Professioneel Handelen C (Post Propedeuse)
Professioneel Handelen D (Afstudeerfase)
Er bestaan geen vastgestelde periodes voor de stages van deeltijdstudenten. Aangezien het bij het leren op de werkplek gaat om het
aantonen van leeruitkomsten kan de stage korter of langer duren, afhankelijk van de ervaring en ontwikkeling van de student. Het gaat
hierbij dus per definitie om trajecten op maat.

Associate degree Onderwijsondersteuner Technisch Beroepsonderwijs deeltijdopleiding
Associate degree Consumptieve Techniek deeltijdopleiding

Binnen de opleidingen kan het onderdeel Professioneel Handelen, het leren op de werkplek, door de student op diverse manieren
worden ingevuld. Naast het inzetten van een baan als leerwerkplek kan de student ervoor kiezen om een bepaalde periode een stage
uit te voeren. Het doel van het leren op de werkplek is het aantonen van het vereiste niveau van de eenheid van leeruitkomsten
Professioneel Handelen.
De ontwikkeling van de student doorloopt daarbij de volgende fasen:
Professioneel Handelen A
Professioneel Handelen B
Er bestaan geen vastgestelde periodes voor de stages van deeltijdstudenten. Aangezien het bij het leren op de werkplek gaat om het
aantonen van leeruitkomsten kan de stage korter of langer duren, afhankelijk van de ervaring en ontwikkeling van de student. Het gaat
hierbij dus per definitie om trajecten op maat.

ICT & Education voltijdopleiding
Tweedegraads lerarenopleiding tot docent ICT
Educatieve track ICT & Education

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

1. Beroepsgericht opleiden basis

Lintstage op dinsdag, woensdag en
donderdag

Lintstage op dinsdag, woensdag en
donderdag

2. B
 eroepsgericht opleiden afstuderen

Lintstage op dinsdag, woensdag en
donderdag

Lintstage op dinsdag, woensdag en
donderdag

Fase

Periode 1

Periode 3

Oriënterende stage
Periode september-januari of februari-juli

Lintstage op dinsdag, woensdag en
donderdag

Educatieve minor *

Periode 2

Periode 4

Lintstage op dinsdag, woensdag en
donderdag

* De educatieve minor richt zich op studenten in het technisch domein die zich willen oriënteren op het beroep van leraar in
VO, VMBO en MBO. De educatieve minor levert de student het antwoord op de vraag of het docentschap iets voor hem is.

Fontys Lerarenopleiding Tilburg
Werkplekleren FLOT 2021-2022

Voltijd

Periode 1

Periode 2

Jaar 1

In week 40 (4 oktober t/m 8 oktober)
organiseren we opnieuw een orientatieweek op leraarschap. We noemen
dit Karakterweek.
Voorgaand jaar betrof het een
bezoek aan een Onderwijsfilm, discussieopdrachten en een Meet&Greet
met de scholen. Eind mei ’21 wordt
besloten of we deze vorm weer
doorzetten of terug moeten gaan
naar het oude model (3 dagen op de
school). Dit doen we met werkveld,
schoolopleiders en studenten).

Propedeuse PHP-B: 17 weken LINT (1-2 dagen per week)
P2
15 november 2021 – 4 februari 2022
Donderdag
P3
14 februari 2022 – 8 april 2022
Donderdag, (alle scholen), vrijdag (ook op AOS)
Week 15 en week16 :
Niet ingeroosterd i.v.m. tentamens en excursies

Jaar 2

Periode 3

Periode 4

Hoofdfase 1: 29 weken LINT (1-2 dagen per week)
P2		
15 november 2021 – 4 februari 2022
		
Donderdag, (alle scholen), woensdag (ook op AOS)
P3+4 14 februari 2022 – 1 juli 2022
		
Twee dagen per week (woensdag en donderdag)
		
14 en 21 april 2022: alleen op donderdag

Jaar 3

Hoofdfase 2: 20 weken LINT (2-3 dagen per week)
P1/P2 Week 35 t/m week 5: 1 september 2021 – 4 februari 2022
Woensdag en donderdag
Vrijdag (alleen op AOS)

Jaar 4

Afstudeerfase: 39 weken LINT (3 dagen per week)
Week 35 t/m week 26 :	1 september 2021 – 1 juli 2022. Gedurende het hele studiejaar 3 dagen per week. Donderdag is een vaste stagedag. Procesbegeleidingsbijeenkomsten OPH/VDO op AOS worden
variabel ingepland. Op de dagen dat studenten op FLOT verwacht worden geen bijeenkomsten binnen de AOS gepland.

Voltijd
Kopopleiding

Periode 1

P1 + P2

Hoofdfase 1+2: 20 weken LINT (2 dagen per week)
P1/P2 Week 35 t/m week 5: 1 september 2021 – 4 februari 2022
Maandag/woensdag of woensdag/donderdag

Periode 2

P3 + P4

Periode 3

Periode 4

Afstudeerfase: 15 weken LINT (3 dagen per week)
P3/P4 Week 6 t/m week 22:
7 februari 2022 tot en met 3 juni 2022 Voorkeur
voor maandag, woensdag en donderdag vanwege mogelijk facultatieve programmering op
vrijdagen

Deeltijd

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

FLEX

Binnen de deeltijdopleidingen kan het Professioneel Handelen, het leren op de werkplek, door de student op diverse
manieren worden ingevuld. Naast het inzetten van een baan als leerwerkplek kan de student ervoor kiezen om een
bepaalde periode een stage uit te voeren op een school en te werken met groepen waarvoor de bevoegdheid geldt
van het tweedegraadsgebied. Het doel van het leren op de werkplek is het aantonen van het vereiste niveau van de
eenheid van leeruitkomsten Professioneel Handelen, gebaseerd op de daarvoor vastgestelde bekwaamheidseisen.
De ontwikkeling van de student doorloopt daarbij de volgende fasen:
Propedeuse  Hoofdfase 1  Hoofdfase 2  Afstudeerfase
Er bestaan geen vastgestelde periodes voor de stages van deeltijdstudenten. Aangezien het bij het leren op de werkplek
gaat om het aantonen van leeruitkomsten kan de stage korter of langer duren, afhankelijk van de ervaring en ontwik- keling van de student. Het gaat hierbij dus per definitie om trajecten op maat. Er is geen deadline voor aanmelding van de
stage voor flexibele deeltijd.

Fontys Hogeschool Pedagogiek
Voltijdopleiding Lerarenopleiding Eindhoven - Sittard
Studiejaar

Periode

Type stage

Opzet/omvang

Propedeuse

September t/m juni

Pedagogische setting

1 dag per week

Hoofdfase 2e jaar

September t/m juni

Pedagogische setting

2 dagen per week

Hoofdfase 3e jaar

Februari t/m juni

MBO setting

3 dagen per week

September t/m juni

MBO setting

4 dagen per week

Jaar 4: startbekwaamfase

Startbekwaamfase 4 jaar
e

Modulaire deeltijdopleiding Bachelor Pedagogiek Tilburg – Sittard

Jaar 1: propedeuse

Jaar 2: hoofdfase

Jaar 3: hoofdfase

4 uur per module werkplekleren
Pedagogisch-didactische setting

4 uur per module werkplekleren
Pedagogisch-didactische setting

Afhankelijk van gevolgde modules: 4 tot 8 uur werkplekleren per
week gedurende het hele schooljaar
MBO-setting

Gemiddeld volgt men 2 modules dus dit komt neer op 8 uur werkplekleren per week. Meer informatie over andere mogelijkheden (o.a.
KOP-opleiding) om een onderwijsbevoegdheid te behalen zie de website van Fontys Hogeschool Pedagogiek.
Aanmelden stageplaatsen via een wervingsformulier is niet van toepassing. Studenten nemen bij interesse zelf contact op met
onderwijsinstellingen. FHP heeft een eigen contract voor het werkplekleren, deze wordt automatisch verzonden.

Fontys Hogeschool voor de Kunsten - Tilburg
Academie voor Beeldende Vorming/ Docent Beeldende Kunst en Vormgeving
Voltijdopleiding

Studiejaar

Stage

Periode

Type onderwijs

Omvang VO

1

Propedeuse stage

Eind november t/m eind februari op donderdag (lint)

VO

20 contacturen

2

Hoofdfase stage 1

eind november/begin december t/m eind februari/
begin maart op donderdag en vrijdag (lint).

buitenschools, binnenschools:
BO,VO, MBO

60-80 contacturen

3

Hoofdfase stage 2

eind november/begin december t/m eind februari/
begin maart op donderdag en vrijdag(lint).

buitenschools, binnenschools:
BO,VO, SO, MBO

60-80 contacturen

4

Afstudeerstage
variant 1

September tot half juni, 1 á 2 dagen per week (lint)
gedurende 4 maanden van het studiejaar 6 á 7
lesuren per week.

buitenschools, binnenschools:
BO,VO, SO, MBO, HBO

min 80 contacturen

Afstudeerstage
variant 2

September tot half juni, 2 dagen per week (lint)
gedurende 6 maanden van het studiejaar.

buitenschools, binnenschools:
BO,VO, SO, MBO, HBO

160 contacturen

Afstudeerstage
variant 3

Februari-juni gedurende de hele week (LIO-blok =
13 lesuren per week), september-juni: 1 á 2 dagen
per week (LIO-lint = 6 á 7 lesuren per week).

buitenschools, binnenschools:
BO,VO, SO, MBO, HBO

240 contacturen

Deeltijdopleiding

Studiejaar

Stage

Periode

Type onderwijs

Omvang

1

Propedeuse stage

In de loop van het 1e jaar. De oriënterende
stage omvat minimaal 8 dagdelen, afzonderlijk
of aaneengesloten.

VO

40 contacturen

2

Hoofdfase stage 1

In de loop van het schooljaar.

buitenschools, binnenschools:
BO,VO, MBO

40 contacturen

3

Hoofdfase stage 2

In de loop van het schooljaar.

buitenschools, binnenschools:
BO,VO, SO, MBO

40 contacturen

4

Afstudeerstage

Rond krokusvakantie van het 4e jaar.
Het aantal lesuren van de afstudeer stage is
variabel, afhankelijk van de onderzoeksactiviteiten
(enquête, interview, observatie)

buitenschools, binnenschools:
BO,VO, SO, MBO, HBO

40-60 contacturen

Type onderwijs

Omvang

Verkorte deeltijdopleiding (instroom in 3e studiejaar deeltijdopleiding)

Studiejaar

Stage

Periode

2

Hoofdfase stage 2

Krokusvakantie - meivakantie

VO

100 contacturen

3

Afstudeerstage

Rond krokusvakantie

buitenschools, binnenschools:
BO,VO, SO, MBO, HBO

40-60 contacturen

Fontys Lerarenopleiding Sittard
Voltijdopleiding
Fase

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Propedeutische fase

Periode 4

Blokstage 10 weken, wo, do, vr.

Hoofdfase 1

Blokstage 9 weken, di, wo, do, vr.

Hoofdfase 2

Blokstage 10 weken, ma, di, wo, do.

Afstudeerfase

Lintstage hele jaar op maandag, dinsdag en woensdag. Donderdag en vrijdag vaste opleidingsdag.

Master

Lintstage gedurende de hele opleiding, minimaal 60 lessen. Donderdag en vrijdag vaste opleidingsdag.

Deeltijdopleiding
Soort stage

Omschrijving

Periode

Oriëntatiestage

Stage voor studenten die nog geen enkele ervaring als docent hebben, 20 uur

In overleg met de school

Maatwerkstage h/v

15 weken, 30 tot 50 lessen (totaal maatwerkstage 80 lessen)

In overleg met de school

Maatwerkstage
beroepsonderwijs

15 weken, 30 tot 50 lessen (totaal maatwerkstage 80 lessen

In overleg met de school

Meer informatie
Instituut

Stagebureau

Coördinatie

Website

Fontys Sporthogeschool
Theo Koomenlaan 3
5644 HZ Eindhoven
08850 70 233

Mw. Laura Kuppens
Tel. 08850 70233
E-mail:
stagebureausporthogeschool@
fontys.nl

Mw. Henriëtte Mertens
Tel. 08850 73 858
E-mail: h.mertens@fontys.nl

www.fontys.nl/
sporthogeschool
werkpleklerenalo.
wordpress.com

Mw. Brenda Cervenka
tel: 08850-77678
b.cervenka@fontys.nl

PABO-ALO
• Theo Koomenlaan 3
5644 HZ Eindhoven
Fontys Hogeschool voor de Kunsten/
Academie voor Beeldende Vorming
• Zwijsenplein 1, 5038 TZ Tilburg
Tel. 08850 70 355

Bedrijfsbureau sector Beeldend
Mw. Judith de Kruijf-de Laat
tel. 08850 70 355
FHKabvstage@fontys.nl

Mw. Ilse Melis
Tel. 08850 70 355
E-mail: via Bedrijfsbureau sector
Beeldend
E-mail: FHKabvstage@fontys.nl

www.fontys.nl/
kunsten

Fontys Bedrijfsmanagement, Educatie
en Techniek Eindhoven (PTH)
• De Rondom 1
5612 AP Eindhoven

Stagebureau PTH
Tel. 08850 78 544
E-mail: stagebureaubent@fontys.nl

Dhr. Tim-Tomas Heeren
Leraar Technisch Beroepsonderwijs
deeltijd en AD LTB
onderwijsondersteuner deeltijd Leraar
Consumptieve Techniek deeltijd en AD
CT onderwijsondersteuner deeltijd
Tel. 08850 77073
E-mail: t.heeren@fontys.nl

www.fontys.nl/pth

Mw. Sandra Janssen
ICT & Education en Educatieve minor
Tel. 08850 81206
E-mail: sandra.janssen@fontys.nl

www.fontyseducatief.nl/student

Fontys Lerarenopleiding Tilburg
• Prof. Goossenslaan 1-01
Postvak B101
Postbus 90900
5000 GA Tilburg

- Mw. Saskia Trienen
- Mw. Sandra van Doorn
- Mw. Ellen van den Biggelaar
- Mw. Petra van Dongen
Tel. 08850 74 299     
E-mail: stagezakenflot@fontys.nl

Mw. Ellen Mesch
Tel. 0639271840
E-mail: e.mesch@fontys.nl

www.fontys.nl/flot

Fontys Hogeschool Pedagogiek
• Locatie Tilburg
Prof. Goossenslaan 1-01
5022 DM Tilburg
Tel. 08850 77 066
• Locatie Eindhoven
De Lismortel 25, 612 AR Eindhoven
Tel. 08850 81 011
• Locatie Sittard
Mgr. Claessensstraat 4, 6131 AJ Sittard
Tel. 08850 79 722

Mw. José Hummeling
Tel. 08850 73 670
E-mail: stagebureaupedagogiektilburg@fontys.nl
stagebureaupedagogiekeindhoven@fontys.nl

Mw. Josine Fontrodona
(Tilburg)
Lerarenopleiding Pedagogiek
E-mail: j.fontrodona@fontys.nl

www.fontys.nl/
pedagogiek

Fontys Lerarenopleiding Sittard
• Mgr. Claessensstraat 4
Postbus 558, 6130 AN Sittard

Dhr. Joris Pisters
Tel. 08850 81 446
E-mail: stagebureau-flos@fontys.nl

Mw. Mieke Daniels (Sittard)
Tel. 08850 77 540
E-mail: stagebureaupedagogiek
sittard@fontys.nl

Mw. Ghislaine Fijten (Sittard) LEROP
Tel. 08850 76 614
E-mail: G.FijtenBogels@fontys.nl

Dhr. Patrick Wenmakers
Tel. 08850 73 536
E-mail: p.wenmakers@fontys.nl

www.fontys.nl/flos

Extra informatie over begeleiding, eindproduct en plaatsing / solliciteren naar een werkplek
Leraar Technisch Beroepsonderwijs deeltijdopleiding
Leraar Consumptieve Techniek deeltijdopleiding

Hoe begeleiding is geregeld vanuit de instituten?
Alle instituten wijzen nog steeds vanuit eigen formatie de instituutsopleider aan. De student ontvangt dus directe begeleiding vanuit de
hogeschool waar de student is ingeschreven. Tussen enkele hogescholen zijn uitwisselingsafspraken gemaakt, bv een FLOT student die op
een Limburgse school zit wordt begeleid door een FLOS instituutsopleider. En studenten van de Hogeschool voor de Kunsten die in het VO
stage lopen worden vaak begeleid door een IO van FLOT.

Welke eindproducten maken de studenten voor hun werkplekleren?
Er is onderling afgesproken dat de begeleidend instituutsopleider altijd eindverantwoordelijk is voor de beoordeling van werkplekleren
die geldt bij de opleiding waar de student is ingeschreven. Dit is in de vorm van:
FLOT

portfolio

FLOS

weblog

PTH

portfolio

Hogeschool voor de Kunsten

portfolio

Sporthogeschool

performance assessment

Uitvraag aanbod plaatsen
FLOT

In de maand april vraagt FLOT het stageaanbod op. Deze informatie wordt gebruikt voor de stagemarkt.
Studenten krijgen zo informatie waar het komende jaar plaatsen zijn. De online stagemarkt (27 mei 21)
bestaat uit online Meet & Greets zodat studenten en scholen met elkaar kunnen kennismaken.
Het scholenveld organiseert ook vaak in de maanden mei/juni nog extra sollicitatiedagen.

FLOS

FLOS werft 3x per jaar stageplekken voor verschillende groepen stagiaires. Voor de 4e jaars studenten is
dit in mei, voor de 2e en 3e jaars in september en voor de 1e jaars in december.

PTH

PTH hanteert geen uitvraag aanbod plaatsen.

Hogeschool voor de Kunsten

FHK werft in april-mei, uiterlijk vóór de meivakantie

Sporthogeschool

FHS werft in april-mei, uiterlijk half mei

Plaatsing of sollicitatiemogelijkheid op basis van beschikbaarheid (par 1.7 Raamovereenkomst)
We willen u hieronder een overzicht geven zodat u weet hoe elke hogeschool werkt ten aanzien van plaatsing en sollicitatiemogelijkheid.
Plaatsing

Solliciteren

FLOT

Alleen plaatsing 1e jaar VT
FLOT is bezig om te kijken om meer te komen
naar plaatsingsbeleid voor meer doelgroepen.
Verkenning is nu bezig. Ingangsdatum is pas in
studiejaar 2022-2023.

2e, 3e en 4e jaars VT op basis van aanbod/
stagemarkt
Deeltijdstudenten solliciteren altijd zelf. Zij kijken
hiervoor bij het aanbod of zetten hun eigen baan in.

FLOS

Plaatsing VT 1e, 2e, 3e en 4e jaars

Deeltijd en master studenten

PTH

Geen plaatsing

Deeltijdstudenten solliciteren altijd zelf of zetten hun
eigen baan in als leerwerkplek

Hogeschool voor de Kunsten

Alleen plaatsing 1e jaar VT

Alle overige studenten (voltijd hogerejaars, deeltijd,
deeltijd verkort en duaal

Sporthogeschool

Plaatsing 2e en 3e jaars

4e jaars studenten

Contractvorm werkplekleren

Instituut

Soort stagecontract/ reglement:

FLOT

Reglement werkplekleren

FLOS

Reglement werkplekleren (per september ‘21)

PTH

Stageovereenkomst PTH of reglement werkplekleren (per september ’21)

Hogeschool voor de Kunsten

Reglement werkplekleren (per september ‘21)

Sporthogeschool

Reglement werkplekleren
FON-210056

Per september 2021 zullen alle instituten van Domein Educatie werken met het reglement werkplekleren, hieraan ten grondslag liggen de
raamovereenkomsten die reeds zijn afgesloten met de meeste (opleidings)scholen.

