
 

 

STAPPENPLAN VOOR DE LEERLING STAGIARE: 

BLOKSTAGE NOVEMBER: 7AE,7IE,7IH,7RN, 7HS  

 

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 9 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 17 OKTOBER 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 
 

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: ………………………... 

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: ………………………………………………………………………… 

WERKUREN 

 Van (u.) Tot (u.) Middagpauze 

Maandag    

Dinsdag    

Woensdag    

Donderdag    

Vrijdag    

Ev. Zaterdag    

 



 



 Hast Katholiek Onderwijs Hasselt 
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NAAM:…………………………………. 

 

KLAS:…………………………………. 

 

 

Stageactiviteitenlijst 7B Renovatie bouw 
 

Algemene doelstellingen 

 

 Samenwerken met werkgevers en werknemers (teamwerk); 

 Afspraken maken omtrent werkuren, verplaatsing veiligheid en werkkledij; 

 Inzicht verwerven in de bedrijfsorganisatie; 

 Eisen die bedrijven aan werknemers stellen leren ervaren (arbeidsritme, rendement, 

efficiëntie enz.); 

 Noodzaak van de kennis aan basisveiligheid op de werkvloer ervaren. 

 

Vakgerichte doelstellingen 
 

 Plannen, uitvoeringstekeningen lezen om deze uit te voeren;           

 Controlemetingen uitvoeren; 

 Procesevaluatie, productevaluatie; 

 Meewerken aan het inrichten van een bouwplaats; 

 Duurzaam materiaalgebruik; 

 Gereedschappen en machines: klaarzetten, gebruiken, onderhouden; 

 Bouwconstructie mee helpen uitzetten; 

 Werkzaamheden om opstijgend vocht te voorkomen uitvoeren; 

 Werkzaamheden om indringend vocht te voorkomen uitvoeren; 

 Verbouwen van openingen en omvorming van bouwlagen; 

 Dekvloeren, vloer- en wandbetegeling en binnenbepleistering uitvoeren; 

 Nieuwe constructie-elementen uitvoeren en afwerken; 

 Andere veel voorkomende renovatiewerken uitvoeren 

 Andere activiteiten: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

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

 

 

 


