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Rubriek | De stagiair (1 pagina) 
 

Aantal woorden: max. 470 woorden (inclusief kader) 

 

Vorm: Interview met stagiair - of door hem/haar geschreven tekst 

 

Onderwerp: Het onderwerp van de rubriek is de ervaringen van een stagiaire: een 

student die stageloopt op een school (basis-, voortgezet, speciaal onderwijs) of opleiding 

(mbo, hbo). In de rubriek kijkt de stagiaire naar de ervaringen die hij/zij heeft opgedaan.  

De stage zelf is de aanleiding voor het stuk  op grond van ervaringen daarmee  gaat het 

over ideeën en opvattingen (over onderwijs, kunst, kunstonderwijs) en toekomst. 

 

Vragen: 

− In welk onderwijstype heb je stage gelopen? 

− Hoe kijk je naar de stage en het onderwijs dat je in die periode hebt gegeven? 

− Is er een bijzonder moment of interactie met (een) leerling(en) dat je kunt 

beschrijven? 

− Waar ben je trots op?  

Wat had je anders willen doen? 

− Welke ervaringen neem je mee? 

Wie of wat inspireert je voor het docentschap? 

− Waar draait onderwijs volgens jou om en wat voor docent zou je willen zijn? 

− Wat is het belangrijkste dat je leerlingen zou willen meegeven?  

− Welke ervaringen neem je mee? 

− Hoe zou je willen dat het kunstonderwijs/kunsteducatie zich ontwikkelt? 

 

Kader 

In een kader (max. 50 woorden) komt een CV van de geïnterviewde/auteur te staan met 

informatie zoals: geboortejaar, opleiding, mooiste stageproject, motto. 

 

Beeld bij artikel 

Een portretfoto van de geïnterviewde. Alleen staande portretfoto’s kunnen geplaatst 

worden. Zie voor het aanleveren van beeld de aparte bijlage Format Beeldmateriaal. 

 

Technische richtlijnen: 

 

Aandachtspunten voor de (hoofd)tekst: 

- Houd bij het schrijven rekening met de lezer 

- Schrijf helder en in begrijpelijke taal 

- Laat zien wat de achtergrond en de aanleiding voor het artikel is 

- Vermijd te veel vakjargon, zelfs al schrijf je voor collega’s 

- Verdeel de tekst in alinea’s 

- Gebruik tussenkopjes om de tekst extra structuur te geven 

- Geef bij afkortingen de volledige schrijfwijze aan. 

 

Opmaak: 

- Lever het artikel aan met lettertype Verdana (lettergrootte 12) 

- Lever de tekst verder zo ‘plat’ mogelijk aan (geen opmaak) 

- Cursief gebruik voor titels van boeken, films, projecten, etc. 

- Woorden of zinsdelen die een extra accent nodig hebben, kun je cursiveren, maar 

wees hier spaarzaam mee 

- Gebruik alleen enkele aanhalingstekens voor quotes.  

 

 

 

 



 


