
STAGE
 INFO 2021-22



WAAROM?

Jongeren voorbereiden op 
het functioneren op de arbeidsmarkt Onderwijs en bedrijven dichter

bij elkaar brengen
 Aanleren van vaardigheden

 



WIE?

Alle leerlingen van de 3de graad!



WANNEER?

3de graad BSO Tuinbouw 
3de graad BSO Landbouw

7de jaar tuinaanleg en -groenvoorziening

1 dag per week 
+ 1 week blokstage

3de graad TSO Planttechnische wetenschappen
3de graad TSO Natuur- en groentechnische wetenschappen

3de graad TSO Dier- en landbouwtechnische 
wetenscheppen

 

1 dag per maand 
+ 2 weken blokstage

3de graad TSO Biotechnische wetenschappen
 

 1 week blokstage



HOE?

Bereid je goed voor!

Stagebedrijf zoeken? 
 Stageaanvraag indienen 

via smartschool
 



STAGEBEDR�F
ZOEKEN?



Promise 1

Promise 3

Promise 2

Promise 4

Promise 5

Eigen interesseveld maar binnen
de richting die je volgt.
Mag ik iets doen?

Bereikbaarheid?

Lijst met stagebedrijven?

Geen familie / dichte kennissen

Niet 2jaar na elkaar stage op hetzelfde bedrijf
Motivering nodig voor uitzondering



- Kiezen uit lijst met stagebedrijven op
smartschool per jaar
- Tuinaanleg en/of -onderhoud
- Kwekerijen

Plant / Tuinbouw



- Eigen voorstel (lijst beschikbaar op
smartschool)
- tijdens 1 van beide jaren komt er zeker
een melkvee/ vleesveebedrijf aan bod.
- Geen loonwerk, geen maneges

Dier / Landbouw



- Eigen voorstel (lijst beschikbaar op
smartschool)
- Mogelijkheden: 

- Natuurpunt
- Agentschap Natuur en Bos
- Bezoekerscentra
- VLM
- Sociale tewerkstellingsprojecten

Natuur



-  Eigen voorstel 
- In het 6de jaar hangt dit 
samen met de GIP

Biotechnische wetenschappen



Promise 1

Promise 3

Promise 2

Promise 4

Promise 5

Leerling legt zelf contact met
toekomstige stagegever.

Eerste indruk bepaalt erg veel.

Ga in gesprek met je toekomstige
stagegever.



WAT MOET JE VRAGEN?

Gegevens stagegever:
- Naam bedrijf

- Naam bedrijfsleider/stagegever
- Bedrijfsvorm (éénmanszaak - welke vennootschap)

- Ondernemingsnummer
- Adres

- Telefoon/GSM
- Email (juist geschreven!)

 
 

Wat kan of mag ik doen op stage?
 



HEB JE NOG
VRAGEN?

 

- (050) 35 09 84 

- KAROLIEN.VERMEULEN@LTI-OEDELEM.BE


