
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bachelor in de pedagogie van het jonge kind 
 

PJK: Opvoeding en Coaching 

Plaats 

Switch stage 

Rol stagiair  

Begeleiding stagiair 

Stage 1: 

 uit de voorziening: stagementor (min. A1 of bachelordiploma) en co-mentor (kindbegeleider) 
 uit de opleiding: praktijkbegeleider (= docent uit de opleiding) die de student begeleidt op de campus tijdens 

3 praktijksessies en op individuele vraag van de stagevoorziening of de student. 

Stage 2 en Afstudeerstage:  

 uit de voorziening: stagementor (min. A1 of bachelordiploma) 
 uit de opleiding: stagebegeleider (= docent uit de opleiding) begeleidt de student tijdens 2 stagebezoeken en 

op individuele vraag van de stagevoorziening of student. 

Data 

Stage 1 (+ 20 dagen) + Stage 2 (+ 30 dagen): begin oktober- eind april/begin mei 
Afstudeerstage (40 dagen): half september – begin juni 

De student plant zijn stagedagen in in onderling overleg met de verantwoordelijke van de stageplaats. Hij/zij 
moet zijn stagedagen wel spreiden over de volledige stageperiode. 

 

Stage 1: Opvang van baby’s, peuters en schoolkinderen. 
 

Stage 2: Opvang van baby’s, peuters en schoolkinderen of pedagogische organisaties waar rechtstreeks met 
kinderen, jongeren en gezinnen wordt gewerkt (in teamverband) 
Afstudeerstage: pedagogische organisaties waar rechtstreeks met kinderen, jongeren en gezinnen wordt 
gewerkt of waar er in functie van kinderen, jongeren en gezinnen wordt gewerkt (in teamverband). 
Bv: inloopteams, opvoedingswinkels, brede school, jeugd(welzijns)werk, brugfiguren, organisaties bijzondere 
jeugdzorg, multifunctionele centra, organisaties voor opvoedingsondersteuning, organisaties voor vrije tijd, 
beleidsmakende organisaties… 

 Stage 1 : hoofdzakelijk meedraaien in de leefgroep 
 Stage 2: meewerken met een pedagogisch verantwoordelijke (en/of begeleider) van de organisatie én 

rechtstreeks werken met kinderen en/of jongeren 
 Afstudeerstage: meewerken met pedagogisch verantwoordelijke in de organisatie en uitwerken en 

ondersteunen van pedagogische activiteiten, bijdragen aan pedagogische innovatie, ouderbetrokkenheid 
bevorderen, coaching van medewerkers en team (bv. vanuit een zelf geleid project), samenwerken met 
partners van de voorziening… 

Switch student: combineert werken en/of gezin met de Bachelor opleiding pedagogie van het jonge kind. 
De lessen van de student gaan wekelijks door op donderdag. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Komt uw voorziening in aanmerking als PJK-stageplaats? Klik hier voor de voorwaarden 
 Toewijzing van de stagiair? Vòòr 10 juli 2020 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 opleiding PJK  

Stageopdrachten vanuit de opleiding 

 In elke stage: uitwerken van een stageplan en verkenningsrapport 
 Specifiek voor: 

o Stage 1: uitwerken van een buurtgericht spelaanbod 
o Stage 2: teamverbindende opdracht, uitwerken en begeleiden van geleide activiteiten 
o Afstudeerstage: gocart+project (zelfde als gocartproject in stage 2, maar groter in omvang, meestal 

onderzoeksmatig onderbouwd vanuit de bachelorproef) en een talentgerichte coachingsoprdacht 

Feedback en beoordeling 

 Stage 1:  
o Tussentijds en op het einde van de stage noteert de stagementor (en de co-mentor) in een 

feedbackmoment waardering en tips m.b.t. 6 beroepsattitudes. De stagementor bespreekt dit met de 
student en mailt het ingevuld document feedback door naar de praktijkbegeleider (uit de opleiding) en de 
student. 

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

 Stage 2 en afstudeerstage:  
o De stagementor (uit de voorziening) vult ter voorbereiding van de twee stagebezoeken van de 

stagebegeleider het feedbackformulier in. De stagebegeleider (uit de opleiding) komt tot een uitspraak 
over de geformuleerde beoordelingscriteria in afstemming met de observaties en de bevindingen van de 
stagementor. 

Bachelor in de pedagogie van het jonge kind 
 

PJK: Opvoeding en Coaching Switch stage 

http://pjkstages.weebly.com/komt-mijn-stageplaats-in-aanmerking3.html
http://pjkstages.weebly.com/
https://www.arteveldehogeschool.be/opleidingen/bachelor/pedagogie-van-het-jonge-kind

