
 

 
 

 

ECTS-fiche 

 

 

1. Identificatie 

 

Opleiding Graduaat verzekeringen 

 

Module Projectwerk 

Code E1 

Lestijden 80u 

Studiepunten  

Ingeschatte totale 

studiebelasting  

(in uren)1 

280 à 320u 

Vrijstelling 

mogelijk? 

neen 

 

  

                                                 
1
 De totale studiebelasting hangt af van de kennis, inzet en ervaring van de cursist . De ingeschatte totale 

studiebelasting geeft een gemiddelde weer en wordt uitgedrukt in uren van 50 minuten. Het omvat de 

lesmomenten, de verwerkings- en voorbereidingstijd en de evaluatiemomenten. 



 

2. Inhoud 

Om een graduaatdiploma verzekeringen te behalen dien je 8 weken (280 à 320u) 

stage in een (verzekerings)onderneming te lopen en daarover een stageverslag te 

schrijven. Je moet alle andere modules in de opleiding (met succes) gevolgd 

hebben of in hetzelfde semester de laatste modules volgen. Er kan geen 

vrijstelling worden aangevraagd voor deze module, de stage is verplicht. 

De stagetaken en werkzaamheden worden bepaald in overleg met de 

stageonderneming, mentor en lector (supervisor). Een uitgebreide beschrijving 

van het takenpakket wordt reeds genoteerd op de “inlichtingenfiche” en 

goedgekeurd door de supervisor. 

De supervisor neemt contact op met de stageonderneming/mentor tijdens de 

stage (telefonisch en/of stagebezoek).  

Het team van supervisoren beslist over het eindresultaat, rekening houdend met 

de eindevaluatie door de stagementor, de lector taal, het verloop van de 

contactmomenten en individuele gesprekken met de stagiair gedurende zijn stage 

en de mondelinge presentatie voor een jury van collega’s-lectoren en eventueel 

externen. 

  

3. Draagt bij tot volgende competenties 

De cursist leert de verworven theoretische kennis van de hele opleiding te toetsen 

aan de praktijk, doet praktijkervaring op en is in staat om dit alles in een vlot en 

helder geformuleerd document te verwerken en dit te presenteren voor een jury. 

 

4. Doelstellingen 

De stage zorgt voor een grondige kennismaking met de onderneming of met een 

andere afdeling in de firma waar de student al is tewerkgesteld. 

De student kan de verworven kennis tijdens de opleiding toetsen aan de praktijk 

van een reële werksituatie, praktijkervaring opdoen, voeling krijgen met het 

werkveld, leren van de ervaringen en deskundigheid van het team en de 

organisatie. 

De student kan binnen het vakgebied nieuwe inzichten verwerven. 

De student wordt een onderzoekende houding bijgebracht. 

De student moet zowel zelfstandig als in een team kunnen werken. 

De student moet zijn stage-activiteiten interpreteren, beschrijven en evalueren. 

De student moet vlot taalvaardig zijn, helder en overtuigend kunnen 

communiceren met vakspecialisten. 

De student kan reflecteren over zijn competenties. 



 

 

 

 

5. Werkvormen 

 

Projectactiviteiten en –taken 

a. infomoment 

b. goedkeuring aanvraag en bespreking 

c. inleveren stage  contract 

d. start stage 

e. info les opstellen stageverslag 

f. reflectiemoment, individuele gesprekken 

g. indienen stageverslag 

h. mondelinge presentatie en reflectie 

 

6. Leermiddelen 

handboek stageverslag:  

Pollefliet, L. (2010) Schrijven: van verslag tot eindwerk, do’s & don’ts, Gent: 

Academic Press ISBN 978 90 382 1610 2 

 

7. Evaluatie 

- schriftelijk : indienen van een stageverslag 

- mondeling: presentatie voor een jury 

- stage: voor gedetailleerde evaluatie: zie evaluatiecontract 

 

8. Gecombineerd onderwijs / zelfstudie opdrachten 

Combinatie van contactlessen, stage, opdrachten.  

 

9. Verantwoordelijke lector(en) 

philip.verlinden@so.antwerpen.be 

 

10. Laatste wijziging 

26/06/2016 
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