Wanneer zijn de studenten op de scholen?

2022-2023

FLOT Fontys Lerarenopleiding Tilburg
ESoE Eindhoven School of Education TU/e
FHK Fontys Hogeschool voor de Kunsten
ALO Fontys Sporthogeschool

PERIODE

JAAR 1
JAAR 2

JAAR 3

JAAR 4

KOPOPL

instituut
FLOT
FHK
FLOT
FHK

naam
PHP-B
PROP
HF-1
HF-1

ALO
PABO-ALO
FLOT
FHK

HF jr 2
jr 2
HF-2
HF-2

ALO
PABO-ALO
FLOT
FHK

HF jr 3
jr 3
AFST
AFST

ALO
FLOT

AFST
HF
AFST

DEELTIJD
MINOR
ESoE
(2e grd)
MASTER FLOT
(1e grd)
ESoE
PER DAG

WPL1
WPL2
WPL1-5

PERIODE 1
6 okt (1 dag)

PERIODE 2
14 nov - 2 feb : do
14 nov- half feb: do

PERIODE 3
6 feb - 6 apr: do + vr
14 nov - 30 jun: wo + do
begin feb - begin jun: do + vr

start schooljaar, uiterlijk 21 sep - 30 jun: wo + vr
start schooljaar, uiterlijk 21 sep - 29 jun: (di) + do
5 sep - 3 feb: wo + do + vr
begin sep - begin dec
6 sep - 27 jan: ma + do
optioneel in kader minor: vervolg 7 feb - 30 jun: ma + do
start schooljaar, uiterlijk 21 sep - 29 jun: (di) + do
5 sep - 30 jun: 3 dagen per week, waaronder do
sep - half feb, 2-3 dg per wk (wo, do en/of vr in overleg)
26 sep - 9 jun (of 13 mrt - 7 jul, loopt in volgend studiejaar door): ma + di + wo + vr
5 sep - 3 feb: ma + do of wo + do
6 feb - 2 jun: voorkeur ma + wo + do
in overleg in te plannen
ca. 1 feb-1 apr: dagen in overleg
in overleg in te plannen
in overleg in te plannen
in overleg in te plannen
Hieronder de vaste stagedagen/-periodes. Overige opleidingen in overleg!
MAANDAG
WOENSDAG
DINSDAG

plaatsing?

stageduur

plaatsing duo
plaatsing duo
matching
sollicitatie

ca. 17 wk
ca. 20 contacturen
ca. 29 weken
60-80 contacturen

plaatsing trio
plaatsing duo
sollicitatie
sollicitatie

4 lesuren per dag
ca. 36 wk
ca. 20 wk
60-80 contacturen

plaatsing duo
plaatsing duo
sollicitatie
sollicitatie

4 lesuren per dag
ca. 36 wk
ca. 39 wk
180-200 contacturen
12 lesuren per wk
ca. 20 wk
ca. 15 wk

PERIODE 4

DONDERDAG
P2,P3
FLOT 1 (PHP-B)
P2,P3, P4
P2,P3,P4
FLOT 2 (hoofdfase-1)
P1,P2
P1,P2
FLOT 3 (hoofdfase-2)
P1,P2,P3,P4
FLOT 4 (afstudeerfase) 3 dgn in overleg P1,P2,P3,P4
3 dgn in overleg P1,P2,P3,P4 3 dgn in overleg P1,P2,P3,P4
P2
FHK 1 (propedeuse)
P2, P3, P4
FHK 2 (hoofdfase-1)
P2
FHK 3 (hoofdfase-2)
2-3 dgn in overleg P1,P2
2-3 dgn in overleg P1,P2
FHK 4 (afstudeerfase)
P1,P2,P3,P4
PABO-ALO* (2e jrs)
(P1,P2,P3,P4)
(P1,P2,P3,P4)
PABO-ALO* (3e jrs)
(P1,P2,P3,P4)
P1,P2,P3,P4
ALO 2 (hoofdfase jr 2)
P1,P2 (+P3,P4)
ALO 3 (hoofdfase jr 3) P1,P2 (+P3,P4)
P1,P2,P3,P4
ALO 4 (afstudeerfase) P1,P2,P3,P4
P1,P2,P3,P4
*PABO-ALO:
4x per jaar, steeds na 4 wk, hebben studenten een blokstage (hele week op school)
student heeft keuze en kan op dinsdag PO kiezen, dan komt deze student alleen op donderdag naar VO
Voor 3e jrs is vrijdag een keuzedag voor student (extra stagedag kan met PO of VO ingevuld worden - in overleg)

sollicitatie
sollicitatie
sollicitatie
sollicitatie
plaatsing
plaatsing
sollicitatie
plaatsing

ca. 10 wk
ca. 20 wk
ca. 39 wk

VRIJDAG
P3
P1,P2
3 dgn in overleg P1,P2,P3,P4
P3, P4
2-3 dgn in overleg P1,P2
(P1,P2,P3,P4)
P1,P2,P3,P4
P1,P2,P3,P4

