
 

 

STAPPENPLAN VOOR DE LEERLING STAGIARE: 

ALTERNERENDE STAGE+BLOKTAGE 6SV 

 

1. Je maakt TIJDIG een 1ste  afspraak in het stagebedrijf om langs te gaan. Je geeft 

volgende documenten af in het bedrijf: 

 

o INLICHTINGENFICHE + STAGEACTIVITEITENLIJST 

Beide documenten VOLLEDIG laten invullen door de stageplaats 

Beide documenten terug bezorgen aan je STAGEBEGELEIDER voor de deadline 1 SEPTEMBER 

2022.  (Uitgezonderd nieuwe instromers) 

 

 

2. Je maakt TIJDIG een 2de afspraak in het stagebedrijf om langs te gaan. Je geeft 

volgende documenten af in het bedrijf: 

 

o STAGEOVEREENKOMST IN 3 EXEMPLAREN: getekend door bedrijf + leerling + 

ouders indien de leerling -18j is. 

o VERZEKERINGSATTEST: dit document blijft op de stageplaats 

o WERKPOSTFICHE: getekend door bedrijf + leerling + ouders indien de leerling 

– 18j is. 

Terug bezorgen aan je STAGEBEGELEIDER voor de deadline 20 SEPTEMBER 2022: 

 

➢ 3 exemplaren van de stageovereenkomst 

➢ Werkpostfiche 

 

 

 

 

Alles in orde voor de deadline = je kan op stage vertrekken 

Niet in orde voor de deadline = je kan NIET op stage vertrekken 

Bij ziekte verwittig je de school, het stagebedrijf en de stagementor + bezorg je de school een doktersattest! 



 



Naam leerling:         Klas: 
 

 

 

 

 

 
INLICHTINGENFICHE STAGEBEDRIJF 

ALTERNERENDE STAGE+BLOKSTAGE 
 

Bedrijf: …………………………………………………………………………………… 

Straat en nr: …………………………………….......................................................... 

Postcode en gemeente: ………………………………………………………………… 

Tel: ……………………………………….Fax: …………………………………………. 

Adres hoofdkantoor (zetel): 

…………………………………………………………………………………………….. 

E-mailadres: ……………………………………………………………………………… 

Ondernemingsnummer KBO (10 cijfers) …………………....................................... 

Nr. Paritair Comité: ……………………………………………………………………… 

RSZ-nr: ………………………………………… Nace-code: ………………………... 

Werkuren (begin- en einduur): …………………………………………………………. 

Gezondheidsonderzoek via de school noodzakelijk:   ja  /  nee 
 

Opmerkingen: …………………………………………………………………………… 

Contactpersonen van het BEDRIJF 

1. Naam: …………………………………………………………………………….. 

□ Hoofdcontactpersoon  □ Stagementor 

E-mail: ……………………………………………………………………………. 

Telefoon: ………………………………………………………………………… 

 

2. Naam: …………………………………………………………………………….. 

□ Hoofdcontactpersoon  □ Stagementor 

E-mail: ……………………………………………………………………………. 

Telefoon: ………………………………………………………………………… 

 

 

Gelieve extra aandacht te besteden aan de rood gedrukte items! 

 

 

 

 



Naam leerling:         Klas: 
 

 

 

WERKUREN BLOKSTAGE WEEK 1 

 Van (u.) Tot (u.) Middagpauze 

Maandag    

Dinsdag    

Woensdag    

Donderdag    

Vrijdag    

Zaterdag    

 

WERKUREN BLOKSTAGE WEEK 2 

 Van (u.) Tot (u.) Middagpauze 

Maandag    

Dinsdag    

Woensdag    

Donderdag    

Vrijdag    

Zaterdag    

 

WERKUREN ALTERNERENDE STAGE 

 Van (u.) Tot (u.) Middagpauze 

Maandag    

Dinsdag    

Woensdag    

Donderdag    

Vrijdag    

Zaterdag    
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Stageactiviteitenlijst schoonheidsverzorging  
 

Naam leerling:  

Gegevens stageplaats:  

 

 

Leerdoel  Observeren Uitvoeren 

onder 

toezicht 

Zelfstandig 

uitvoeren 

n.v.t.  

Kunnen klantenfiches bijhouden, telefoon 

aannemen, afspraken inboeken  

       

Klanten adviseren in behandelingen en verkoop        

Kan veilig en hygiënisch werken     

Respecteren de tijdsduur van de verzorgingen     

Schakelen een apparaat in bij de verschillende 

verzorgingen en gaan hier veilig mee om 

    

 

Gelaatsverzorging  

Leerdoel  Observeren Uitvoeren 

onder toezicht 

Zelfstandig 

uitvoeren 

n.v.t.  

Kunnen het gelaat verzorgen volgens het 

huidtype  

       

Kunnen een verantwoorde productkeuze maken         

Werken nauwkeurig en hygiënisch bij het 

uitvoeren van de verschillende verzorgingen  

       

  

Make-up  

Leerdoel  Observeren Uitvoeren 

onder 

toezicht 

Zelfstandig 

uitvoeren 

n.v.t.  

Adviseren de klant in functie van make-up         
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Streven naar nauwkeurigheid bij het uitvoeren van 
de verschillende maquillages en houden rekening 
met morfologische principes 
 

    

  

Lichaamsverzorging  

Leerdoel  Observeren Uitvoeren 

onder 

toezicht 

Zelfstandig 

uitvoeren 

n.v.t.  

Masseren het lichaam en passen de technieken aan 

aan de conditie van het weefsel  

       

Voeren verschillende ontharingstechnieken uit.         

  

Handverzorging  

Leerdoel  Observeren Uitvoeren 

onder 

toezicht 

n.v.t.  

Voeren de volledige nagelverzorging uit met de nodige 

nauwkeurigheid en in correcte volgorde  

      

Lakken de nagels en streven naar perfectie        

 

Voetverzorging   

Leerdoel  Observeren Uitvoeren 

onder 

toezicht 

n.v.t.  

Verzorgen de voeten manueel en apparatief        

Verzorgen de verschillende nagelaan-  

doeningen met de juiste techniek behorende tot het 

toepassingsgebied van de voetverzorger  

      

  

De hoger genoemde doelstellingen komen overeen met de inhoud van het leerplan van de genoemde 

studierichting.  

 


