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Stagegids 2019-2020 

Bachelor in de pedagogie van het jonge kind 
PJK: Opvoeding en coaching 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTACTGEGEVENS: 
 
Stagebegeleider (opleiding PJK): 
 
Stagiair (student PJK): 
 
Stagebureau (opleiding PJK): Liesbeth Kersjes, J. Gerardstraat 18, 9040 Sint- Amandsberg, tel 
09/234.88.05,liesbeth.kersjes@arteveldehs.be 
 
 
MEER INFORMATIE OVER DE STAGES:  
 
Verantwoordelijken stage:  
Evelyne Eneman (evelyne.eneman@arteveldehs.be) en Annelies Ceulemans 
(annelies.ceulemans@arteveldehs.be), J.Gerardstraat 18, 9040 Sint-Amandsberg, tel 
09/234.88.33 
 
Opleidingscoördinator: Wendy De Weyer, J. Gerardstraat 18, 9040 Sint Amandsberg, tel 
09/234.88.00, wendy.deweyer@arteveldehs.be 
 
Website:  

- http://www.arteveldehogeschool.be/opleidingen/bachelor/pedagogie-van-het-
jonge-kind  

- https://pjkstages.weebly.com 

mailto:liesbeth.kersjes@arteveldehs.be
mailto:evelyne.eneman@arteveldehs.be
mailto:annelies.ceulemans@arteveldehs.be
mailto:wendy.deweyer@arteveldehs.be
http://www.arteveldehogeschool.be/opleidingen/bachelor/pedagogie-van-het-jonge-kind
http://www.arteveldehogeschool.be/opleidingen/bachelor/pedagogie-van-het-jonge-kind
https://pjkstages.weebly.com/
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Woord vooraf 
 
Deze stagegids bevat voor alle stagebetrokkenen (stagiair, stagementor en stagebegeleider) 
de nodige informatie en toelichting. Ze biedt het afsprakenkader waarbinnen samengewerkt 
wordt. De stagiair bezorgt deze stagegids aan zijn/haar stagementor. 
 
Deze gids is niet het enige communicatiekanaal. De stagebegeleider (uit de opleiding) is eerste 
aanspreekpunt voor vragen of verdere toelichting. Daarnaast organiseren we vanuit de 
opleiding ook jaarlijks 2 trefdagen voor stage- en co-mentoren (op 15/10/2019 en 
03/03/2020) op onze campus (15/10/19 en 03/03/20). Tenslotte informeren we de 
stageplaatsen op geregelde tijdstippen via onze nieuwsbrief en via de website.  
 
Heel graag willen we, in naam van het hele opleidingsteam PJK, alle betrokkenen in 
stageorganisaties danken voor de medewerking en betekenisvolle bijdrage die ze tot de 
opleiding van stagiairs leveren. Aan stagiairs wensen we een rijk en boeiend leerproces toe!  
 
 
 
Wendy De Weyer 
Opleidingscoördinator Bachelor in de Pedagogie van het Jonge kind: Opvoeding en coaching 
 
Caroline Detavernier 
Opleidingsdirecteur Bachelor in de Pedagogie van het Jonge kind: Opvoeding en coaching 
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Stage in PJK 
Stage is een belangrijk onderdeel van de opleiding. De stagiair oefent vaardigheden en 
competenties, verbonden aan zijn beroepsprofiel, op een werkplek. Tijdens de volledige 
opleiding volbrengt de stagiair stage op drie verschillende stageplaatsen. De stagiair is 
gedurende een volledig academiejaar verbonden aan dezelfde stageplaats. Hierdoor kan de 
stagiair continuïteit opbouwen met de professionals en de gebruikers van de stageplaats, wat 
het diepgaand leren en oefenen bevordert.   
 
Stage  krijgt vorm door partnerschap tussen : 

 
o een stagiair (uit de opleiding),  
o de stagementor (uit de stageplaats)  
o en de stagebegeleider of praktijkbegeleider (uit de opleiding).  

 
De partners wisselen van bij de start tot het einde van de stage met elkaar uit over de 
doelstellingen en de verwachtingen van de stage. Het is belangrijk dat elke partner een actieve 
rol opneemt in dit partnerschap. Initiatief nemen om te communiceren (bv: in gesprek, 
telefonisch, e-mail…) maar ook transparant en constructief communiceren zijn hierbij 
essentieel.  
 
Figuur: Partnerschap in stage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STAGIAIR 

STAGE-
MENTOR (uit 

de 
stageplaats) 

STAGE-
BEGELEIDER / 

PRAKTIJK-
BEGELEIDER 

(uit de 
opleiding) 
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Stages dragen in grote mate bij aan het wederzijds leren en beïnvloeden van opleiding en 
werkveld. We hechten hier tijdens het partnerschap groot belang aan en organiseren 2x per 
jaar vanuit de opleiding een trefdag voor mentoren. Tijdens deze ontmoeting staat 
uitwisseling, afstemming en expertisedeling centraal.  
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Wie is de stagiair PJK?  
De stagiair PJK is een student uit de reguliere (voltijdse opleiding) of uit de (deeltijdse) Switch 
opleiding Bachelor in de Pedagogie van het jonge kind. Ze hebben minimum een vooropleiding 
in het beroeps, technisch of algemeen secundair onderwijs volbracht. Stagiairs uit het Switch 
traject combineren de opleiding PJK veelal samen met een job (en/of een gezin). 
 
Stagiairs PJK leren tijdens de opleiding om verantwoordelijkheid nemen ten opzichte van vier 
doelgroepen:  kinderen en jongeren, gezinnen, professionals en externe partners.  Ze leren 
hierbij onder meer volgende competenties:  
 

• t.a.v. werken met kinderen en jongeren: het opvoeden van kinderen en jongeren en 
het ondersteunen van ontwikkeling (welbevinden en betrokkenheid verhogen) 

• t.a.v. werken met gezinnen: het pedagogisch beleid afstemmen op gezinnen en het 
ondersteunen van gezinnen (via gesprek) 

• t.a.v. werken met professionals: talentgericht ondersteunen en coachen van 
professionals en het samen vorm geven aan aanbod en beleid van de organisatie 

• t.a.v. werken in de samenleving: het samenwerken met externe partners en het zich 
maatschappelijk oriënteren 

 
Tijdens elke stage wordt aan andere vaardigheden en competenties gewerkt. In bijlage 3 vind 
je een overzicht van het competentieprofiel van PJK. Op het einde van de opleiding kan de 
student op de werkvloer onder meer de rollen van speelse inspirator, gezinsondersteuner, 
waarderend en talentgericht coach en bruggenbouwer met partners innemen op de 
werkvloer. In elk van deze rollen zet hij het inclusief denken en handelen alsook reflectie en 
innovatie centraal.  
 
Afgestudeerde studenten PJK worden tewerkgesteld in een waaier aan pedagogische 
settings. Via de website van de Arteveldehogeschool: 
https://www.arteveldehogeschool.be/opleidingen/bachelor/pedagogie-van-het-jonge-
kind/wat-na-je-opleiding vind je een overzicht met bijhorende getuigenissen terug van 
organisaties waar onze afgestudeerden aan de slag zijn. 

 

Wie is de stageplaats? 
De stageplaats is een pedagogische setting die een partnerschap heeft met de opleiding: de 
kernactiviteiten van de werkplek sluiten aan bij de doelstellingen van de stages en het 
opleidingsprofiel van de stagiairs Bachelor in de Pedagogie van het jonge kind. Op de 
stageplaats heerst een constructieve en open teamcultuur in omgang met stagiairs. Stagiairs 
worden gezien als volwaardig lid van het team en mogen gebruik maken van alle faciliteiten 
die op de werkplek aanwezig zijn (bv: personeelsruimte).   
 
De stageplaats stelt een stagementor aan die de stage van de stagiair begeleidt. De 
stagementor heeft minstens een A1 of bachelordiploma en is geen mede(switch)student uit 

https://www.arteveldehogeschool.be/opleidingen/bachelor/pedagogie-van-het-jonge-kind/wat-na-je-opleiding
https://www.arteveldehogeschool.be/opleidingen/bachelor/pedagogie-van-het-jonge-kind/wat-na-je-opleiding
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de opleiding. In sommige stageplaatsen kan ook een co-mentor aangesteld worden. De 
stagementor (en/of co-mentor) wisselt met de stagiair uit over de doelstellingen van de stage, 
biedt voldoende rijke en pedagogische leerkansen en geeft regelmatig  constructieve 
feedback. De stagementor engageert zich om de stagiair te begeleiden gedurende de ganse 
stagetijd en om deel te nemen aan trefdagen voor mentoren.  
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Stage 1 
 

 
 
 

Voorschoolse kinderopvang 
Buitenschoolse kinderopvang 

 
 
 
 

2x2 weken (blokstage) 
(4/11/19- 15/11/19 )& 

(27/4/20- 8/5/20 ) 
 

én lintstage: wekelijks op woensdag  
(vanaf 20/11/19) 

 
Voor meer info: zie bijlage 1 

 
 
 

 
 

 
Focus stage 

 
pedagogisch werk in de leefgroep (75%)  

 welbevinden en betrokkenheid stimuleren 
gesprekken met ouders 

 
overkoepelende taken (25%) 

deelname teamoverleg, uitwerking van een 
extra initiatief  naar keuze t.a.v.kinderen, 

ouders en/of buurt 
 

   
 
 
Opdrachten die de stagiair uitvoert op de 

werkvloer 
• interview rond spelaanbod 

geleid spel aanbieden 
• dialoog en observatie over thema's 

uit de les 
• uitwerking van een extra initiatief 

naar keuze (in overleg) 
 

 
 

 
Feedback aan de stagiair 

• tijdens de ganse stageperiode, 
informeel 

• 2x formeel geschreven feedback 
(november/mei) over de 
beroepsattitudes (via 
feedbackformulier) 
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Stage 1: Wat leert de stagiair? 
De stagiair oefent doorheen de stages 6 beroepsattitudes die eigen zijn aan het profiel van 
de pedagogisch coach.   
 
Respect De ander in zijn eigenheid laten, inzet tonen om 

situaties vanuit het perspectief van de ander te 
bekijken 

Open communicatie Luisterbereidheid, transparant communiceren, 
een open agenda hebben 

Professionele houding Afspraken nakomen, stipt en correct zijn, zich 
aanpassen aan wisselende omstandigheden en 
verwachtingen op de stageplaats 

Positieve ingesteldheid Enthousiasme, constructief zijn, oog hebben 
voor kansen 

Initiatief nemen en ondernemend zijn Participeren, meedoen en meedenken 
 

Verbinding maken Betrokken zijn op de ander en contacten leggen 
 

 
De stagiair verwerft volgende competenties in het werken met kinderen en jongeren, 
gezinnen, professionals en externe partners: 
 
Opvoeden De stagiair reageert warm en ondersteunend, afgestemd op het 

kind/jongere, de groep en op de situatie.  
 

Ontwikkeling 
ondersteunen 

De stagiair begeleidt spelactiviteiten voor kinderen en jongeren op 
basis van hun interesses en ontwikkelingsbehoeften en vanuit eigen 
muzische attitude. 

Gezinnen 
ondersteunen 

De stagiair voert vanuit een positieve houding dagelijkse gesprekken 
met diverse ouders. 

Professionalisering 
ondersteunen 

De stagiair spreekt positieve feedback uit voor medewerkers 
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Stage 2 

 
 

Voorschoolse kinderopvang (kinderdagverblijf of onthaalouders) 
Buitenschoolse kinderopvang 

Jeugddiensten en organisaties voor vrije tijd 
Ondersteunings- of expertisenetwerk (inclusie binnen onderwijs) 

Schoolse internaten 
 
 
 
 

2x3 weken blokstage 
(21/10/19 – 15/11/19 & 20/4/20- 8/05/20) 

én lintstage: wekelijks op donderdag  
(vanaf 21/11/19) 

 
Er kunnen in overleg en met wederzijdse 

instemming ook lintstage-uren opgenomen 
worden op dagen waarop zich interessante 

leerkansen voordoen 
 

Voor meer info: zie bijlage 1 
 

 
 
 

Focus stage 
 

Ontwikkeling stimuleren en speels 
inspireren bij kinderen en jongeren 

 
Gezinnen betrekken-band opbouwen 

met ouders 
 

Een pedagogisch project uitwerken 
met medewerkers 

 
 

Opdrachten die de stagiair uitvoert op de 
werkvloer 

 
• Buurtgericht educatief spelaanbod 

uitwerken 
• Gokartproject: vanuit een pedagogische 

wens of nood een participatief project 
uitvoeren samen met betrokkenen 

 

 
 
 
Feedback aan de stagiair 

 
• Doorheen de ganse 

stageperiode 
• 2x formele feedback tijdens 

stagebezoek door de 
stagebegeleider van de 
opleiding 
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Stage 2: Wat leert de stagiair? 
De stagiair verwerft onderstaande competenties in het werken met kinderen en jongeren, 
gezinnen, professionals en externe partners: 
 
Opvoeden De stagiair neemt zelfstandig initiatief om een positief, 

gestructureerd en uitdagend leefklimaat te faciliteren.  
 

Ontwikkeling 
ondersteunen 

De stagiair faciliteert door een flexibel en creatief spelaanbod in een 
uitdagende omgeving de betrokkenheid van een groep kinderen en 
jongeren. 
 

Afstemmen met 
gezinnen 

De stagiair betrekt ouders bij de werking van de organisatie via een 
eigen initiatief of project. 
De stagiair versterkt het aanbod van de organisatie door het 
ouderbeleid en het perspectief van ouders te verbinden.  
 

Gezinnen 
ondersteunen 

De stagiair spreekt met ouders vanuit een positieve basishouding 

Professionalisering 
ondersteunen 

De stagiair zet krachten en talenten van medewerkers in. 
De stagiair ontlokt en verrijkt professionele ontwikkeling van 
medewerkers door het dagelijks werk te benutten als onderwerp van 
gesprek. 
 

Aanbod en beleid 
vanuit 
betrokkenheid 
vorm geven 

De stagiair leidt een overleg.  
De stagiair is creatief in het stimuleren van teamleden tot 
medewerking aan zijn project.  
 

Externe partners 
betrekken 

De stagiair draagt constructief bij aan formeel en informeel overleg 
met de partners. 
 

Reflecteren en 
innoveren 

De stagiair zet reflectie in om een veranderingsproces bij te sturen.  
 

Omgaan met 
diversiteit 

De stagiair handelt vanuit inclusieve waarden en met respect voor 
ieders identiteit. 
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Afstudeerstage 
 
 
Organisaties waar er pedagogisch gewerkt wordt: 

• rechtstreeks met kinderen, jongeren en gezinnen of  
• pedagogisch ondersteunend voor kinderen, jongeren en gezinnen 

 
Kinderopvang*preventieve gezinsondersteuning*jeugd(welzijns)werk*bijzondere 

jeugdzorg*multi-functionele centra*vrijetijdsorganisaties*brugfiguurprojecten*brede 
school*studie- en opvoedingsondersteuning*pedagogische begeleidingsdiensten,…. 

 
 

 
 

Afstudeerstage najaar: 
17/09/19 tem 14/01/20 

(=427,5 u) 
 of 

Afstudeerstage voorjaar: 
13/02/20 tem 05/06/20 

met een inloopweek van: 
21/10/19 tem 25/10/19 

(=450 u) 
 

Voor meer info: zie bijlage 1 
 

   
 

 
Focus van de stage 

 
Afstemmen met ouders 

 
Coachen van medewerkers 

 
Het pedagogische beleid inspireren  

 
Actief meewerken in 

samenwerkingsverbanden 
 

 
 

  
Opdrachten die de stagiair uitvoert op de 

werkvloer 
 

• Gokart+project: vanuit een 
pedagogische wens of nood een 
participatief project uitvoeren 
samen met betrokkenen 

 
• Coachingsopdracht: iemand 

talentgericht coachen 
 

 
  
 

Feedback aan de stagiair 
 

• Doorheen de ganse stageperiode  
• 2x formele feedback tijdens 

stagebezoek door de 
stagebegeleider van de opleiding 
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Afstudeerstage: wat leert de stagiair? 
De stagiair verwerft onderstaande competenties in het werken met gezinnen, professionals 
en externe partners: 
 
Afstemmen met 
gezinnen 

De stagiair behartigt het perspectief van ouders in beleidsvoering. 
De stagiair stimuleert ouderbetrokkenheid.  
 

Gezinnen 
ondersteunen 

De stagiair ondersteunt gezinnen vanuit een positieve basishouding.  
 

Professionalisering 
ondersteunen 

De stagiair coacht (een team) medewerkers. 
 

Aanbod en beleid 
vanuit 
betrokkenheid 
vorm geven 

De stagiair inspireert teamleden via meerdere projecten die 
aansluiten bij het aanbod en beleid van de organisatie. 
 

Externe partners 
betrekken 

De stagiair neemt een actieve en verbindende rol op in een 
samenwerkingsverband.  

Maatschappelijke 
oriëntatie 

De stagiair handelt als wereldburger 

Reflecteren en 
innoveren 

De stagiair analyseert samen met medewerkers betekenisvolle 
situaties in de stagecontext en bouwt zo samen nieuwe kennis en 
inzichten op.  
 

Omgaan met 
diversiteit 

De stagiair toont inspirerende acties van inclusief werken 
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Stage in het Switch traject  

 
Organisaties waar er pedagogisch gewerkt wordt: 

rechtstreeks met kinderen, jongeren en gezinnen 
of pedagogisch ondersteunend voor kinderen, jongeren en gezinnen 

 
Switch studenten die werken in een bovenvermelde organisatie kunnen hun stage ook op 

de  eigen werkplek uitvoeren (= werkstage). 
 

 
 

 
Switch Stage 1: 20 dagen 
Switch Stage 2: 30 dagen 

Switch Afstudeerstage: 40 dagen + opdracht 
 

Switch Werkstage: de stagiairs voeren  
opdrachten uit op de eigen werkvloer.  

 
Enkel in de afstudeerstage worden ook enkele 
opdrachten uitgevoerd in een andere (externe) 

stageorganisatie (15 * 7,5 u) 
Voor meer info : zie bijlage 2 

 

   
 

 
Focus en inhoud van de stage 

 
S/Stage 1 en werkstage 1: zie pg 8 

S/Stage 2 en werkstage 2: zie pg 10 
S/Afstudeerstage en werk- en 

afstudeerstage: zie pg 12 
 
 

 
 

  
Opdrachten die de stagiair uitvoert op de 

werkvloer 
 

S/Stage 1 en werkstage 1: zie pg 8 
S/Stage 2 en werkstage 2: zie pg 10 

S/Afstudeerstage en werk- en afstudeerstage: 
zie pg 12 

 
Werkstage: de stagiair creëert voldoende 

leerkansen op de werkvloer om zich te 
oefenen in competenties 

 
 
 

  
 
 

Feedback aan de stagiair 
• Doorheen de ganse stageperiode 

mogelijk door de stagementor en 
stagebegeleider (gesprek, mail, 
telefonisch) 

• 2x formele feedback voorbereid 
door de stagementor en 
ondersteund door de 
stagebegeleider van de opleiding 
tijdens een stagebezoek 

Werkstage: er is geen stagementor 
aangesteld, de stagebegeleider uit de 

opleiding geeft 1x formele feedback op 
het portfolio van de stagiair. De 

stagebegeleider is altijd aanspreekbaar 
voor feedback tussendoor 
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Switch stage: wat leert de stagiair? 
De stagiair in het Switch traject leert dezelfde attitudes en/of competenties zoals studenten 
uit het regulier traject.  Bekijk deze voor: 
 

• S/stage 1 en werkstage 1 op pg 9 
• S/stage 2 en werkstage 2 op pg 11 
• S/afstudeerstage en  S/werk en afstudeerstage op pg 13 
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Begeleiden van stage en geven van feedback 
De stagementor (op de stageplaats) en de stagebegeleider (op de hogeschool) begeleiden de 
stage en geven feedback. 
 
De stagementor (op de stageplaats): 

 
• Is voldoende aanwezig tijdens de stage van de stagiair 
• Stemt de verwachtingen uit de opleiding af met de verwachtingen van de eigen organisatie 
• Versterkt de stagiair in zijn positie als lerende op de werkvloer, de stagiair heeft geen 

eindverantwoordelijkheid op de werkvloer 
• Zorgt op regelmatige basis voor constructieve feedback (mondeling alsook 2x geschreven 

op de voorziene feedbackdocumenten) 
• Beantwoord vragen van stagiairs en volgt de nodige administratie op 
• Engageert zich om aanwezig te zijn op trefdagen voor mentoren (onder meer in functie 

van  inhoudelijke afstemming met de opleiding) 
 
De stagebegeleider (op de hogeschool) : 

 
• Ontmoet de stagiair in kleine groepjes op de campus (voorafgaand aan de stageperiode) 
• Stemt de verwachtingen uit de opleiding af op de verwachtingen van de stageorganisatie 
• Versterkt de stagiair in zijn positie als lerende op de werkvloer 
• Ondersteunt de stagiair bij opdrachten en geeft feedback 
• Geeft constructieve feedback (mondeling en geschreven) tijdens een tussentijds en 

eindstagebezoek1 
• Is bereikbaar via e-mail of is beschikbaar voor een gesprek op afspraak (telefonisch, op de 

campus) 
 
Switch studenten die stage lopen op de eigen werkplek  hebben geen stagementor op de 
stageplaats. Deze stagiairs stellen een collega meter of peter aan. Deze steunt hen bij het 
uitvoeren van opdrachten voor de stage op de eigen werkvloer.   
 
Het geven van feedback gebeurt vanuit het perspectief dat de stagiair lerende is in de 
organisatie. De stagiair mag oefenen en experimenteren (met vallen en opstaan).  De feedback 
wordt constructief gegeven: er is oog voor het talent en de persoonlijkheid van de stagiair en 
zijn groeipotentieel.  
 
De beoordeling van de stage is de verantwoordelijkheid van de stagebegeleider (uit de 
opleiding).  De quotering van de stage gebeurt volgens de bepalingen van de ECTS fiche.  Deze 
zijn raadpleegbaar via de website van de Arteveldehogeschool. De beoordelingsfiche van de 
stage wordt aan de stagiair bezorgd na de bekendmaking van het rapport. De stagiair kan het 
onderdeel van de stage die in de stageplaats zelf plaatsvindt niet herkansen in 2de 
examenkans. 
Conform het studiecontract, kan de student zich maximaal twee keer inschrijven voor 

 
1 Voor stage 2 en afstudeerstage – niet bij stage 1 en werkstage (Switch) 

https://www.arteveldehogeschool.be/ects/ahsownapp/ects/ECTSEasy.aspx
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hetzelfde opleidingsonderdeel. Het zogenaamde ‘trissen’ van stages is in principe niet 
mogelijk, tenzij na expliciete toestemming van de opleidingsdirecteur in antwoord op een 
gemotiveerd schrijven van de student.  
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Afspraken 
Objectiviteit van de stageplaats  (zie ook stagecontract) 
Onderstaande afspraken gelden voor alle stageplaatsen waar studenten niet tewerkgesteld 
zijn, meer bepaald: stageplaats in (S/) stage 1,  (S/) stage 2, (S/) afstudeerstage en de externe 
stage van werk- en afstudeerstage 
 
Om de objectiviteit en de onafhankelijkheid van de stageorganisatie te garanderen bevestigen 
de stagiair en de stageplaats dat er géén (on)rechtstreekse familiale, noch vriendschappelijke 
banden bestaan tussen beide partijen. Bovendien bevestigen zij dat er geen professionele 
relatie bestaat tussen de familie/kennissenkring van de stagiair enerzijds en de stageplaats of 
haar organen anderzijds. Indien deze regel niet wordt gerespecteerd, zal dit worden 
beschouwd als een onregelmatigheid (cf. studiecontract) en kan de voorzitter van de 
examencommissie de stage nietig verklaren. De stagiair is bovendien ook geen werknemer 
van de stageplaats. Stagiairs kunnen tijdens de stageperiode geen job uitvoeren. Dit kan wel 
na het finale evaluatiemoment. 
 
Respecteren van de gedragscode op de werkvloer 
De stagiair gaat positief om met de gebruiken en normen van de stageplaats. Hij past zijn 
houding, taalgebruik, kledij en voorkomen aan volgens de verwachtingen en past het 
eventuele huishoudelijk reglement correct toe. 
 
Transparante communicatie 
Tijdens de stage streven we naar een transparante en open communicatie tussen alle partijen: 
de stagiair, de stagmentor en de stagebegeleider. De stagiair neemt hierbij expliciet een 
actieve rol in op: hij bespreekt de verwachtingen bij zijn stage, de stageopdrachten en maakt 
zijn wensen en noden zo snel mogelijk kenbaar. Feedback of  relevante informatie die het 
leerproces van de stagiair stimuleren, wordt ook altijd gedeeld met de drie partijen. 
 
Documenten ter inzage  
De stagiair zorgt ervoor dat zijn contactgegevens altijd beschikbaar zijn op de stageplaats. 
Daarnaast biedt de stagiair de stagegids, het lijnboek en alle zelf uitgeschreven 
stageopdrachten ter inzage aan de stagementor. De documenten zijn elke stagedag 
beschikbaar voor de stagementor om in te kijken (maar het is geen verwachting). 
 
Omgang met stagetijd 
De stagiair engageert zich ten volle op de stageplaats: hij telt zijn aantal stageminuten niet 
maar zoekt naar een gezonde en evenwichtige balans tussen ‘engagement en aanwezigheid’  
en ‘afbakenen van tijd’.  Een stagedag bestaat gemiddeld uit 7,5 stage-uren per dag. 
Middagpauzes worden niet meegeteld als stagetijd.  Ook schriftelijke verwerkingstijd van 
stageopdrachten verbonden aan de opleiding worden niet opgenomen tijdens de stage. Het 
is aangeraden om mee het ‘uren en/of shiftenregime’ te volgen van de medewerkers uit de 
stageplaats.  Op bepaalde stageplaatsen bieden zich de meeste leerkansen aan in 
schoolvakanties. Het is daarom ook aangewezen om van die leerkansen gebruik te maken. 
Hierover wordt afgestemd met en de stagebegeleider wordt hierover ook op de hoogte 
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gebracht. Is er een kamp met overnachting dan wordt het aantal uren gerekend zoals een 
medewerker met een max. van 11u per dag.   
 
Afwezigheid op stage 
Stagiairs kunnen een stagedag missen omwille van ziekte, een gewettigde afwezigheid of een 
examen. Wat doen bij afwezigheid? 

 
- de stagiair verwittigt zo snel mogelijk de stagementor (telefonisch) én de 

stagebegeleider (per e-mail).  
- De stagiair laadt binnen de 24u een afwezigheidsattest op via dinar > toepassingen > 

afwezigheden melden. 
 
Elke gemiste stagedag moet ingehaald worden. De stagiair plant in samenspraak met de 
stageorganisatie en finaal afgestemd met de stagebegeleider de in te halen stagetijd in. Plan 
deze liefst zo dicht mogelijk in bij de gemiste stageperiode. Stage wordt in geen enkel geval 
ingehaald tijdens lesmomenten.  
 
Stagevoorziening gesloten 
Soms hebben stagevoorzieningen een geplande (vb verlof) of onverwachte sluitingsdag. De 
stagiair mailt de stagebegeleider met de reden van sluiting. De stagebegeleider geeft aan op 
welke manier de stagetijd al dan niet moet ingehaald worden.  In geval van een sluitingsdag 
zal de stagiair  een briefje die de sluitingsdag bevestigt ondertekend door de stagementor of 
co-mentor uploaden in het portfolio op het digitaal leerplatform (Canvas).  
 
Verzekering 
De stagiair is verzekerd voor alle opdrachten in het kader van zijn stage, alsook is hij verzekerd 
voor ‘lichamelijke ongevallen’ op de kortste reisweg van en naar de stageplaats. 
Schade aan de eigen wagen door een eigen fout wordt door de hogeschoolpolis in geen enkel 
geval gedekt. In het stagecontract vind je alle concrete bepalingen terug.  Bij een ongeval dient 
de stagiair onmiddellijk de aangifteprocedure op te starten. De nodige documenten hiervoor 
zijn beschikbaar op het digitaal leerplatform (Canvas). 
 
Communicatiekanalen en contactopname 
Algemene communicatie met de stageorganisaties gebeurt via e-mail, via de nieuwsbrief voor 
stagementoren of via de website (https://pjkstages.weebly.com).  Daarnaast kunnen 
mentoren en stagiairs zich ook rechtstreeks richten tot de stagebegeleider.  Op het digitaal 
leerplatform (Canvas) wordt vanuit de opleiding met de stagiairs gecommuniceerd. 
 
  

https://pjkstages.weebly.com/
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Deontologische code 
De stagiair respecteert de bestaande gedragscodes eigen aan de voorziening waar hij stage 
loopt. Daarnaast houdt hij zich aan de ondertekende bepalingen in het stagecontract.   
 
De stagiair toont respect in zijn relatie met de ander en heeft een loyale houding t.o.v de 
stageplaats. Hij vermijdt elke vorm van discriminatie die onder meer gebaseerd is op geslacht, 
huidskleur, afkomst, geaardheid, leeftijd, gezondheidstoestand, fysieke of mentale beperking, 
geloof of levensbeschouwing. Hij onthoudt zich van iedere daad van geweld: non-verbaal, 
verbaal, seksueel.  
 
De stagiair is verplicht discreet om te gaan met vertrouwelijke informatie die hij bij het 
doorlopen van de stage te weten komt over en van de kinderen/jongeren, de gezinnen en de 
stageorganisatie (werking, team, verantwoordelijke). Deze informatie wordt tijdens en na de 
stage niet gebruikt in de persoonlijke privésfeer,  niet doorgegeven aan collega’s of stagiairs 
van andere organisaties, of  gepubliceerd op sociale netwerksites als Facebook, Instagram etc.  
 
In opdrachten, digitaal of analoog, en in gesprek met derden (docenten, mentoren, 
medestagiairs) worden gegevens van personen en voorzieningen geanonimiseerd. Hier 
wordt slechts een uitzondering op gemaakt indien er expliciete toestemming werd gegeven 
door de betrokken personen en/of voorzieningen én de gedeelde informatie noodzakelijk is 
voor het maken van de opdracht. De student kan voor deze vraag naar toestemming  een OPT-
IN formulier uit de opleiding gebruiken. 
 
De stagiair moet de grenzen van zijn deskundigheid in acht nemen en oefent zijn taken en 
opdrachten uit volgens de voorschriften die eigen zijn aan de stage. Hij aanvaardt alleen 
opdrachten die niet strijdig zijn met deze voorschriften en deze deontologische code. 

 
Indien een stagiair ernstige onregelmatigheden vaststelt bij het doorlopen van de stage, dient 
hij de ombudspersoon of opleidingsdirecteur daarvan op de hoogte te brengen. Voorbeelden 
van dergelijke onregelmatigheden kunnen zijn: aanranding van de eer, corruptie, fraude, 
geweldpleging,  afpersing,  misbruik, mishandeling... alsook andere feiten die door het gerecht 
omschreven worden als misdrijf of strafbaar feit.  
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BIJLAGE 1 : stagekalender stagiairs regulier traject 
Blokstage 
 
 Data  Te 

volbrengen 
uren 

Randinfo 

Stage 1 4/11/19- 15/11/19 
 &  
27/4/20- 8/5/20 
 

135  Geen stage op 11 
november en 1 mei 

Stage 2 21/10/19 – 15/11/19  
& 
20/4/20 -  8/05/20 

210 Geen stage op 11 
november en 1 mei 

Afstudeerstage 
najaar 

17/09/19 -14/01/20 427,5 Geen stage op 11 
november 

Afstudeerstage 
voorjaar 

13/02/20 - 05/06/20 
 

450  Geen stage op 
wettelijke 
feestdagen 

 
Lintstage 

*sommige studenten combineren bepaalde vakken uit verschillende opleidingsjaren, waardoor de 
lintstage dagen in bepaalde periodes op woensdag vallen en in andere periodes op donderdag   

Stage 1 Werken in 
team 

Verkennen 
van de 
samenleving 

Opvoeden in 
interactie en 
exploratie 

Werken met 
teams/Samen 
opvoeden 
ondersteunen 

Positief 
leefklimaat 

Lintstage op 
woensdag* 

20/11- 27/11-
4/12 

18/12 – 8/1 -
15/1 

12/2 -19/2-
26/2 

11/3- 18/3 -
25/3-1/4 

20/5 -27/5-
3/6 

Stage 2 Samen 
ontwikkeling 
ondersteunen 

Opgroeien 
in een gezin 
2 

Samen 
opvoeding 
ondersteunen 
2 

Diversiteit en 
inclusie 

Education 
and policy in 
international 
perspective 

Lintstage op 
donderdag* (of 
lintstage-uren 
kunnen in overleg 
ingezet worden op 
andere momenten 
waar interessante 
leerkansen zijn ) 

21/11-28/11-
5/12 

19/12-9/1-
16/1 

13/2-20/2-27/2 12/3-19/3-26/3 / 

Afstudeerstage NJ  / 
Afstudeerstage  
VJ 

Inloopweek: 21/10/19 tem 25/10/19 
(kennismaking met de stageplaats en afstemmen rond mogelijke 
onderzoeksvraag van de bachelorproef) 
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BIJLAGE 2 : stagekalender stagiairs switch traject 
 
Stagiairs Switch stage: 
Stagiairs gaan in hun opleiding volledige dagen op stage. De stagedagen worden bepaald in  
onderling overleg met de stagementor van de stageplaats. Stagiairs kunnen hun stages in 
‘blok’ of ‘lint’ opnemen of een mix van beide. Van belang hierbij is dat de stage zich spreidt 
over een volledig academiejaar. Zo wordt een maximaal leerproces gegarandeerd en kunnen 
de begeleidingssessies georganiseerd vanuit de opleiding effectief een meerwaarde 
betekenen voor de stage. 
 

Traject Periode 
S/Stage 1 (150 uur) 
20 dagen 

Begin oktober- begin juni 

S/Stage 2 (225 uur) 
30 dagen 

Eind september- begin juni 

S/Afstudeerstage (300 
uur) 
40 dagen 

Half september-half juni 

 
 

Stagiairs werkstage: 
De opdrachten met betrekking tot de werkstage worden opgestart begin oktober en worden 
ingediend eind mei/begin juni.   
Stagiairs die de werk- en afstudeerstage doen plannen de 15 dagen (15x 7,5 u) externe 
stagetijd in in onderling overleg met de stageplaats.  
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Bijlage 3 : competentieprofiel opleiding 
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Bijlage 4: overzicht van het opleidingsprogramma 

 

 
 

SP SP

60

SP SP

6

60

SP SP

4

10

60
Legende programmalijnen
WERKEN MET KINDEREN EN JONGEREN
WERKEN MET GEZINNEN
WERKEN MET PROFESSIONALS
WERKEN IN DE SAMENLEVING
PROFESSIONALISEREN

6Krachtig kijken naar kinderen en jongeren 4

Samen opvoeden 1

Jonge kinderen opvoeden in interactie en exploratie
Oudere kinderen opvoeden in interactie en exploratie

Opgroeien in een gezin

6

4

Kinderen en jongeren in ontwikkeling (begeleid afstandsleren) 4

Werken met teams 4

4

Werken in team 6

6Verkennen van de samenleving 6

Het brede landschap van opvoeden (begeleid afstandsleren) 4

Positief leefklimaat creëren

12

6

de
el

tr
aj

ec
t 2

SEMESTER 3 SEMESTER 4

Coaching en professionalisering 6 6

Samen ontwikkeling ondersteunen 6

de
el

tr
aj

ec
t 1

SEMESTER 1 SEMESTER 2

Onderzoeken & innoveren 1

6

Stage 1

3

Afstudeerstage

de
el

tr
aj

ec
t 3

SEMESTER 5 SEMESTER 6

Gezinsbeleid 5

Bachelorproef

Profilering in het leidinggeven

Onderzoeken & innoveren 3

Bouwen aan een organisatie (begeleid afstandsleren)

Profilering in het ondernemen
Profilering in het ondersteunen van gezinnen

Profilering in het inclusief werken

Religie, zingeving en levensbeschouwing

Samen opvoeden 2
Building Alliances in Education and Care 2
Diversiteit en inclusie
Diversity and Inclusion

6

24

Onderzoeken & innoveren 2 6

Als kind opgroeien in een gezin 
Als jongere opgroeien in een gezin 

8

6 Education and policy making in an international perspective 6

Werken in een organisatie (begeleid afstandsleren)

Stage 2


