Karel de Grote Hogeschool – Rechtspraktijk – Stages academiejaar 2016-2017

De studenten van de afstudeerrichting Rechtspraktijk aan de Karel de Grote Hogeschool
lopen tijdens hun opleiding tweemaal stage. De tweedejaarsstudenten volgen een
observatiestage van één week, terwijl hun collega’s van het laatste jaar een negen weken
durende praktijkstage lopen.
De stages zijn voor het academiejaar 2016-2017 gepland op onderstaande data:
Stage

Periode

Observatiestage

1 week

Tweedejaarsstudenten Rechtspraktijk

van 23/01/2017 tot en met 27/01/2017

Praktijkstage

9 weken


van 24/10/2016 tot en met 23/12/2016
(vervroegd stagetraject: uitsluitend voor

Laatstejaarsstudenten Rechtspraktijk

afstudeerders januari 2017)


van 27/03/2017 tot en met 26/05/2017
(normaal stagetraject)

De laatstejaarsstudenten die volgend academiejaar afstuderen kunnen vanaf maandag
27 juni 2016 zelf op zoek gaan naar een stageplaats of een stagebedrijf uit ons
stagebestand aanschrijven. (Vermits de examenperiode nog maar net is afgelopen en de
zomervakantie nakend is, is het evenwel onze ervaring dat de meeste studenten hun
zoektocht pas aanvatten bij de start van het nieuwe academiejaar.)
De tweedejaarsstudenten die volgend academiejaar een observatiestage lopen, laten we
hun zoektocht starten vanaf maandag 19 september 2016.
Biedt u voor het academiejaar 2016-2017 stageplaatsen aan en wenst u derhalve
opgenomen te worden in ons stagebestand? Gelieve dan uiterlijk op vrijdag 24 juni
2016 via onderstaande link en met enkele muisklikken de gevraagde informatie aan te
leveren:
http://goo.gl/forms/H8BTjIKlU4clwKfl1 (Als u deze link niet kan openen, geef ons
dan gerust een seintje.)
Wij bedanken u alvast voor uw vertrouwen in onze stagiairs en kijken ernaar uit om in de
toekomst verder met u samen te werken.

Indien u vragen heeft of bijkomende inlichtingen wenst, aarzel dan niet om met ons
contact op te nemen.
Met vriendelijke groeten
Karen Gauwloos

Timothy Matthijs

Lector – Verantwoordelijke observatiestage

Lector – Stagecoördinator Rechtspraktijk

+32 (0)497 91 50 17

+32 (0)496 94 25 89

karen.gauwloos@kdg.be

timothy.matthijs@kdg.be

www.facebook.com/rechtspraktijk

www.facebook.com/rechtspraktijk

