
pedagogie van het jonge kind

PJK: Opvoeding en Coaching
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STAGE 1 krijgt een nieuwe kleedje

2011-2016 vanaf 2016



Gericht naar de student

WAT IS NIEUW?

WAT IS NIEUW?

stageverantwoordelijke: Evelyne Eneman stagementor: teamlid stagevoorziening

Gericht naar de stageplaats

BEGELEIDING VANUIT DE OPLEIDING

Stagebegeleider heet voortaan “praktijkbegeleider” (voor stage 1).

Stagebegeleider heet voortaan “praktijkbegeleider” (voor stage 1).

Hij begeleidt stagiairs in kleine groep in de campus. 
  (4x per jaar)

Overleg met praktijkbegeleider op vraag van de stageplaats
 (en dus geen stagebezoek meer)

Individueel overleg met praktijkbegeleider op vraag van de student.

Telefonisch contact door praktijkbegeleider na 1e blokstage

Uitwisselingsessie op Trefdag voor mentoren stage 1 olv de
 praktijkbegeleider

Indien ook een stage 2 student in dezelfde voorziening:
 tijdens stagebezoek voor stage 2 student, mogelijkheid tot 
 kort overleg over verloop stage 1



















Voor het toekennen van stagiairs voor 2016-2017
                 in kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang!

De opleiding geeft voorrang aan:
  kinderdagverblijven of buitenschoolse opvang die minimum een stagiair 
  uit stage 2 én stage 1 in dezelfde opvanglocatie stage willen laten lopen

  bij het bezoek voor stage 2 is er kort overleg over stage 1 = noodzakelijk in functie 
      van haalbaarheid
  verbinding stage 1 & 2 is een meerwaarde voor de stagiair stage 1, 
     stagementor en de opleiding

stagebegeleider of praktijkbegeleider: teamlid hogeschool

BEOORDELING STAGE 1
NIEUW

Stagementor

na blokstage 1

Nieuwe 
procedure

BESLISSING
VOLDOENDE ONVOLDOENDE

geeft feedback op aantal beroepsattitudes

hanteert finale feedbackbeoordelingscriteria en
  beoordeelt beroepsattitudes

praktijkbegeleider beoordeelt
  op basis van:
   interview in campus
   deelname aan praktijksessies
   stage-opdracht
Op basis hiervan slaagt de
student al of niet.

in die situatie neemt de 
  praktijkbegeleider de 
  verantwoordelijkheid voor de  
  beoordeling: na onderlinge af-   
  stemming met de stagementor. 
  De student slaagt niet.

na blokstage 2






Switch studenten lopen wekelijks 1 of 2 dagen stage (op een
vaste dag en in onderlinge afspraak)

Blokstage:
7/11 tem 18/11/’16
2/05 tem 12/05/’17

Lintstage:
Wekelijks op woensdag

Blokstage:
24/10 tem 18/11/’16
24/04 tem 12/05/’17

Lintstage:
Wekelijks op 

              donderdag

Najaar:
20/9 tem 13/01/’17

Jaar:
21/02 tem 09/06/’17

inloopdagen: 
8/12 tem 
14/12/’16 & 
22/12/’16

STAGEPERIODES

STAGE 1 STAGE 2 AFSTUDEERSTAGE

TREFDAGEN
17/11/2016
09/05/2017

Lees meer over de stage-opdrachten voor stagiairs en de voorwaarden 
  om je als stageplaats op te geven op:

https://pjkstages.weebly.com

SAVE 
THE DATE


