
Informatie voor voltijd studenten 1e jaar over stageplaatsen 2022-2023: 

 

In september 2022 start je met de lerarenopleiding op de Hogeschool Utrecht (Instituut Archimedes). Nadat je in 

de eerste periode kennis hebt gemaakt met elkaar en met de werkwijze van de lerarenopleiding start je in de 2e of 

3e periode met de stage op een partnerschool van Instituut Archimedes. 

In de 1e periode leer je hoe je solliciteert en kom je te weten welke scholen stageplaatsen aanbieden voor 1e jaars 

studenten. Heb je voor een bepaalde datum nog geen plaats gevonden dan wordt  je door de medewerkers van 

Werkplekleren Archimedes aan een beschikbare stageplaats gekoppeld. Om dit  te realiseren, hebben we 

volgend stappenplan opgesteld:  

 

Hoe gaat dit in praktijk? 

1. Scholen  

(Partner)scholen geven voor de zomervakantie het aantal beschikbare stageplaatsen 2022-2023 op voor 1e jaars 

studenten.   

 

2. 1e jaars voltijdstudenten 

• Je zoekt zelf een stageplaats en solliciteert hierop. De medewerkers van Werkplekleren Archimedes 

stellen daarvoor een  overzicht beschikbaar op Canvas (Leerteamleren) met namen van scholen en de 

contactgegevens.  

 

• Deadlines zelf zoeken 

Start je met de opleiding Engels, Geschiedenis, Spaans of Teacher Education, dan heb je tot 30-09-2022 de 

tijd om zelf een stageplaats te vinden. 

Start je met de opleiding voor één van de overige vakken, dan heb je tot 31-10-2022 de tijd om zelf een 

stageplaats te zoeken. 

Heb je een stageplaats gevonden, dan registreer je deze in Onstage (zie punt 4). Dit is een verplichte stap. 

 

3. Werkplekleren Archimedes en het plaatsen van eerstejaars voltijdstudenten 

Als je vóór de deadline geen stageplaats hebt gevonden, wordt Werkplekleren Archimedes ingeschakeld om 

je op stagescholen te plaatsen.  

 

• Tijdlijn plaatsing  

Werkplekleren Archimedes gaat na de deadline (30-09-2022 en 31-10-2022) direct aan de slag met het 

plaatsen van de student(en). De schoolopleider of contactpersoon en jij ontvangen een plaatsingsbericht via 

OnStage (automatisch gegenereerde mail). Daarin worden jullie uitgenodigd contact met elkaar te zoeken en 

kennis te maken.  

 

• Startdatum stage en plaatsingsdeadline 

Start je met de opleiding Teacher Education (TEd) dan begint je stage eind februari 2023.  

Start je met één van de andere opleidingen dan begint je stage medio november 2022.  

In beide gevallen is voor de start van de stage de plaatsingsprocedure door medewerkers van Werkplekleren 

Archimedes afgerond. 

 

4. OnStage 

Alle stageplaatsen van 1e jaars studenten worden in Onstage geregistreerd. Dit geldt zowel voor de zelf 

gevonden of geplaatste stageplaatsen. Je moet vervolgens alleen nog de ondertekende leerwerkovereenkomst 

in Onstage uploaden. Je ontvangt een automatisch gegenereerd bericht vanuit Onstage om je aan de deadline 

te herinneren.  

Alle stage gerelateerde producten, de feedback en beoordelingen upload je in afstemming met je docent 

Vakdidactisch Handelen of Pedagogisch Handelen in Gradework of Scorion in een studentendossier.  

 

• OnStage en zelfgevonden stageplaats eerstejaars student 

Indien je een stageplaats zelf hebt gevonden registreer je deze zelf in je studentendossier in OnStage. Dit dien 

je vóór hierboven genoemde deadline te doen en is een verplichte stap.  

 

• OnStage en plaatsing eerstejaars student 

Indien je wordt geplaatst en gekoppeld aan een school, registreert Werkplekleren Archimedes de stageplaats 

in jouw studentendossier in OnStage. Ook dit gebeurt vóór de hierboven genoemde deadline. 

 

Bij vragen kunt u contact opnemen met Werkplekleren Archimedes (werkplekleren.archimedes@hu.nl)  

mailto:werkplekleren.archimedes@hu.nl

