
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 

Verwachtingen stagiair 

Bachelor in de pedagogie van het jonge kind 
 

PJK: Opvoeding en Coaching STAGE 1 

Plaats 

Begeleiding stagiair 

Stageopdrachten vanuit de opleiding 

Feedback en beoordeling 

Opvang van baby’s, peuters en schoolkinderen 

 Uit de voorziening: stagementor (min. A1 of bachelordiploma) en co-mentor (kindbegeleider) geven student 
regelmatig feedback. 

 Uit de opleiding: praktijkbegeleider(= docent uit de opleiding) begeleidt de student in praktijksessies en op 
individuele vraag van de stagevoorziening of student. 

 Uitwerken van een stageplan, bijhouden van een feedbackschrift, opmaken van een verkenningsrapport 
(over de stageplaats) 

 Blokstageopdrachten: 
uitwerken en begeleiden van activiteiten in de voorziening en spreken met ouders 

 Lintstageopdrachten: 
opdracht verbonden aan het vak dat de student in die periode volgt 

 Tussentijds en op het einde van de stage noteert de stagementor (en de co-mentor) in een feedbackmoment 
waardering en tips m.b.t. de 6 beroepsattitudes. De stagementor bespreekt dit met de student en mailt het 
ingevuld document door naar de praktijkbegeleider (uit de opleiding) en de student.  

 De praktijkbegeleider (vanuit de opleiding) beoordeelt daarna de stagiair op een aantal beoordelingscriteria 
getoetst in een interview. 

 Komt uw voorziening in aanmerking als PJK-stageplaats? Klik hier voor de voorwaarden 
 Waar mogelijk vragen we aan stagelocaties om zich te engageren om een student stage 2 +1 te begeleiden. 
 Toewijzing van de stagiair? Vanaf half september bezorgt de opleiding de gegevens van de student aan de 

stageplaats. 

Klik hier voor meer info over onze stages  
Klik hier voor meer info over de PJK - opleiding PJK 

Blokstages (5 dagen per week) : 26-10-2020 tot 13-11-2020  &  26-04-2021 tot 07-05-2021 
Lintstages: wekelijks op woensdag tussen beide blokstages (vanaf 18-11-2020) 

 werkt +/-75% mee in de leefgroep, volgt voor +/- 25% mee taken van de verantwoordelijke op 
 groeit naar zelfstandigheid in de rol als kindbegeleider 
 biedt activiteiten aan kinderen aan, inspireert teamleden rond activiteiten vanuit eigen spel 
 gaat actief contacten aan met ouders 
 geeft feedback aan medewerkers 

http://pjkstages.weebly.com/komt-mijn-stageplaats-in-aanmerking1.html
http://pjkstages.weebly.com/
https://www.arteveldehogeschool.be/opleidingen/bachelor/pedagogie-van-het-jonge-kind

