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De praktijkervaring die is opgedaan tijdens de stage wordt vooral met 

enkele collega’s gedeeld. Sommige docenten die zelf geen stage hebben 

gelopen, geven aan nog weinig collegiale terugkoppeling te zien van wat 

er specifiek tijdens de stage geleerd is. Zij denken dat de meerwaarde van 

een docentstage vooral ligt in het feit dat docenten de koppeling tussen 

theorie en praktijk beter kunnen benoemen/uitleggen in de les.  
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