Informatiegids
stagiaires

Welkom bij KOKO Kinderopvang
Binnenkort start je stageperiode bij onze organisatie. Om je hier op voor te bereiden, ontvang je deze informatiegids.
Hierin is opgenomen wat je van KOKO Kinderopvang mag verwachten, wat er van jou verwacht wordt en wat het werk
inhoudt.
Naast deze informatiegids ontvang je ook het introductieplan. De opdrachten uit het introductieplan zijn er op gericht om
je te laten kennismaken met de locatie en met KOKO Kinderopvang als leerbedrijf zodat je je snel vertrouwd zult voelen
op je stageplek. Deze opdrachten bespreek je met je werkbegeleider.
Binnen drie weken na het begin van de stage heb je een gesprek met de praktijkopleider. Zij zal in dit gesprek uitleg
geven over de informatie die je hebt gekregen voor de komende periode. Tijdens het eerstvolgende gesprek met de
praktijkopleider worden de introductieopdrachten geëvalueerd.
We verwachten van de leerlingen een gemotiveerde houding. We willen ook zien dat je weet dat je verantwoordelijk
bent voor je eigen leerproces. En dat je dat ook zo voelt. We gaan ervan uit dat je door deze informatiegids een goede
start kunt maken op één van de locaties van KOKO Kinderopvang. En we hopen dat jij een fijne periode bij ons zult
hebben en wensen je veel succes!
De praktijkopleider is telefonisch te bereiken en/of via e-mail:
Anita Willemsen
telefoon: 06 – 43 87 44 70
e-mail: anita.willemsen@kokokinderopvang.nl
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1. Taken en verantwoordelijkheden
1.1 Leerling
Als leerling kan je bij KOKO leren wat het beroep waarvoor je in opleiding bent, inhoudt in de praktijk. Het is van belang
dat jij je prettig voelt, je kunt ontplooien en voldoende leermomenten aangeboden krijgt. Net zo belangrijk vinden wij
het dat jij een gemotiveerde werkhouding toont en een goede beroepshouding ontwikkelt. Een enthousiaste en leer
gierige houding gedurende de maanden dat je stage loopt bij KOKO is belangrijk. Op die manier kun jij je ontwikkelen tot
een goede pedagogisch medewerker.
Wat verwachten we van jou?
• Als leerling doe je mee aan alle taken die horen bij het werk van een pedagogisch medewerker.
• Stel je op de hoogte van de huisregels, kledingvoorschriften en persoonlijke hygiëne en houd je hieraan.
• Stel je op de hoogte van de beroepshoudingsaspecten en werk hier aan (deze kan je vinden op het formulier beroepshouding en in jouw stageboek van de school ).
• Neem initiatieven, zet je in om de werkzaamheden onder de knie te krijgen en een gemotiveerde werkhouding te tonen.
• Weet wat je eigen leerdoelen zijn, bespreek deze, vraag hier feedback op en ga er mee aan de slag om deze te
verbeteren.
• Werk alle verslagen en opdrachten uit op de computer.
• Wij werken competentiegericht met leerlingen, daarmee bedoelen we dat wij ervan uitgaan dat jij als leerling zelf
aangeeft wat je wilt leren en wat je van de organisatie nodig hebt. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen leerproces
en om dit leerproces met je werkbegeleider te delen. Je informeert je werkbegeleider waar je mee bezig bent. Dan
kan ze jou goed begeleiden en beoordelen.
• Plan zelf, in overleg met je werkbegeleider, de begeleidingsgesprekken voor de hele periode zodat je weet waar je
aan toe bent. Jij hebt recht op wekelijks een begeleidingsgesprek.
• Daarnaast heb je wekelijks recht op een half uur per dag om aan opdrachten te werken. Dit mag buiten de groep
plaatsvinden. Overleg met je werkbegeleider wat hiervoor de beste tijd is op de dag zodat je niet iedere dag hoeft te
vragen of het uitkomt. Meld het wel als je gebruik gaat maken van die tijd zodat anderen weten waar je bent.
• Maak een planning van alle opdrachten en het aftekenen van jouw competenties. Jij bent zelf verantwoordelijk voor
je stage en alle opdrachten die moeten worden gedaan om je stage voldoende af te ronden. Wanneer je de opdrachten
niet maakt of vaak afwezig bent tijdens begeleidingsgesprekken of een ongemotiveerde beroepshouding toont,
stagneert je leerproces en kan de praktijkopleider beslissen je stageperiode te beëindigen.
• Zorg ervoor dat alle post van school terechtkomt bij de praktijkopleider. Dit geldt ook voor de BPV–overeenkomst, deze
mag alleen getekend worden door de praktijkopleider.
• Bespreek eventuele problemen tijdig met je werkbegeleider, laat zaken niet liggen totdat er een (tussentijdse)
evaluatie is.
• Neem vakantie op in overleg met je werkbegeleider. Geef aan de werkbegeleider door wanneer de schoolvakanties
zijn of de door school vastgestelde vrije dagen. In overleg met je werkbegeleider kan je in de schoolvakanties werken
om extra uren te maken.
• Bij een goede beroepshouding hoort op tijd komen en je afmelden bij je werkbegeleider wanneer je niet aanwezig kan
zijn. Wanneer dit niet gebeurt volgt er een gesprek met je werkbegeleider en de praktijkopleider. Wanneer het gedrag
niet verbetert wordt er contact opgenomen met de school. De uiterste consequentie kan zijn dat je stageperiode wordt
beëindigd.

1.2 Werkbegeleider
Gedurende je stageperiode bij KOKO krijg je een werkbegeleider toegewezen. De werkbegeleider is je eerste vraagbaak
in de praktische uitvoering op je stageplek. De werkbegeleider functioneert als rolmodel zodat je een goed beeld kan
vormen van de verschillende aspecten die bij het beroep horen. Daarnaast is zij degene die de opdrachten beoordeelt en
medeverantwoordelijk is voor de eindbeoordeling van jouw stageperiode. Bij afwezigheid van de werkbegeleider (langer
dan een week) wordt door de clustermanager een vervangende werkbegeleider aangewezen.
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Wat kun jij verwachten van je werkbegeleider?
• De werkbegeleider heet je welkom op de locatie.
• Is je eerste aanspreekpunt voor jou bij de praktische uitvoering van het werk en wat er verder nog bij komt kijken.
En is het aanspreekpunt voor de praktijkopleider.
• Dient minimaal een half uur per week gesprekstijd te reserveren. Jij wordt dan in de gelegenheid gesteld om vragen te
stellen, opdrachten te laten beoordelen en je leerdoelen te bespreken. De werkbegeleider tekent de opdrachten af.
• De werkbegeleider is verantwoordelijk voor jou tijdens werkzaamheden.
• Is bij alle opdrachten eindverantwoordelijk voor de groep en biedt jou optimale leermomenten door zelf het goede
voorbeeld te geven qua werk op de groep, omgang met de kinderen, omgang met de ouders, de taken die er extra
bijkomen en andere zaken.
• Ondersteunt je bij het aanleren van beroepsvaardigheden en het overdragen van de juiste beroepshouding.
• Beoordeelt de opdrachten uit de introductieperiode en uit de stagegids.
• Geeft je de mogelijkheid zelfstandig opdrachten uit te voeren. Hierbij is elkaar feedback geven van groot belang.
Op het moment dat jij opdrachten moet doen, neemt je werkbegeleider een afwachtende houding aan en luistert
naar de instructie die jij geeft. Na afloop bespreekt ze de opdracht met jou.
• Biedt jou de mogelijkheid om met alle facetten van het werk kennis te maken. Hierbij horen ook extra taken zoals
vergaderen, voorbereidingen, mentortaken, ouderbesprekingen enz. Zeker als je in het derde jaar zit en al bijna afgestudeerd bent, is het goed om je de verantwoordelijkheden van de pedagogisch medewerker te laten ervaren. Jij blijft
echter boventallig op de groep en draagt geen eindverantwoording voor de uitgevoerde taken en genomen beslissingen.
• Ondersteunt je bij het formuleren en bereiken van persoonlijke leerdoelen.

1.3 Clustermanager
De clustermanager is verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt op een locatie. Ook jij valt hieronder.
Wat kun jij verwachten van de clustermanager?
• Wanneer een tweede of derdejaarsleerling incidenteel kan worden ingezet, is de clustermanager verantwoordelijk
voor het (laten) opstellen van een (tijdelijk) contract. Dit kan pas nadat het meetinstrument  is ingevuld en er voldoende
gescoord is.
• Als er zich tijdens je stage bepaalde problemen voordoen, stelt de clustermanager de praktijkopleider hiervan op de hoogte.
• De clustermanager wijst, indien nodig, een vervangende werkbegeleider aan en stelt de praktijkopleider op de hoogte.
• In overleg met je werkbegeleider en praktijkopleider en met gegronde reden, kan de clustermanager je stageperiode
beëindigen.
• Je kan de clustermanager interviewen over bijvoorbeeld beleidszaken.
• Het is wel noodzakelijk dat je zelf op tijd een afspraak maakt.

1.4 Praktijkopleider
De praktijkopleider houdt zich bezig met de inhoudelijke ondersteuning bij het leerproces en het geven van adviezen
aan de werkbegeleiders. Zij is de verbindingspersoon tussen de organisatie, de school en de leerling. De praktijkopleider
fungeert binnen de organisatie en daarbuiten als aanspreekpunt met betrekking tot de leerlingen.
Wat kan jij verwachten van de praktijkopleider?
• De praktijkopleider is verantwoordelijk dat de juiste gegevens bij de afdeling personeelszaken terechtkomt. Zij is ook
vraagbaak over zaken als bijvoorbeeld de stagevergoeding.
• De praktijkopleider is het aanspreekpunt voor de scholen, clustermanager en werkbegeleider.
• Tekent de BPV-overeenkomst.
• Zij schept de voorwaarden voor een volwaardige opleidings- en begeleidingssituatie, gericht op de beroepspraktijkvorming.
• De praktijkopleider is verantwoordelijk voor de selectie, plaatsing en introductie van BOL-leerlingen.
• Wanneer er problemen zijn die jij niet met je werkbegeleider kunt of wilt bespreken, kan je bij de praktijkopleider terecht.
• Samen met je werkbegeleider, beoordeelt zij de stageperiode. Daarvoor zal zij regelmatig bij jouw begeleidingsgesprekken
aanwezig zijn en de werkbegeleider ondersteunen. Zij zal ook zoveel mogelijk aanwezig zijn bij de tussen- en eind
evaluaties die jij met school afspreekt. Geef de praktijkopleider dus ook de datum en tijd door van die gesprekken.
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2. Regels, voorschriften en beroepshouding
Pedagogisch medewerkers die binnen onze organisatie werkzaam zijn, moeten kindgericht zijn (oog hebben voor de
kinderen) en in teamverband kunnen werken. Dit betekent dat er bepaalde gedragscodes zijn die ook voor jou als leerling
gelden. Deze regels, voorschriften en afspraken vindt je hieronder zodat je op de hoogte bent en eventuele misverstanden
worden voorkomen.

2.1 Huisregels
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

We houden ons aan het beroepsgeheim en meldplicht.
We gaan respectvol om met kinderen, ouders, collega’s en anderen die een relatie hebben met KOKO.
We handelen volgens het pedagogisch beleidsplan en de locatiegids van de locatie waar je stageloopt.
We houden ons aan de afgesproken werktijden en het aantal werkuren.
Voor het begin en aan het eind van een dienst begroeten we onze aanwezige collega’s en kinderen en ouders bij
binnenkomst en vertrek.
We gebruiken Algemeen Beschaafd Nederlands.
Mobiele telefoons staan uit en blijven in de tas, wanneer je voor een opdracht foto’s moet maken dan overleg je dit
met je werkbegeleider en vraagt wat de regels zijn met betrekking tot het nemen van foto’s.
Er wordt binnen niet gerookt. Als er wordt gerookt, is dit uit het zicht van ouders en kinderen. Na het roken moet je je
handen wassen.
Zorg ervoor dat je bij ziekte jezelf telefonisch (en niet per sms) ziekmeldt bij je werkbegeleider  en als dit gewenst is
op je stagelocatie ook op kantoor. Als het een stagedag is doe je dit telefonisch voor 9.00 uur. Weet je al eerder dat je
niet kan komen, meldt je dan zo spoedig mogelijk ziek.
Wanneer je weer beter bent en je stage wilt hervatten, dan meld je dit zo spoedig mogelijk bij je werkbegeleider,
uiterlijk voor 16.00 uur op de dag voordat je weer begint met je stage.
Ziektedagen en dagen dat je afwezig bent, kunnen worden ingehaald in overleg met je werkbegeleider. Het is je eigen
verantwoordelijkheid dat je aan het totaal aantal stageuren komt om je stage voldoende af te ronden.
Wanneer je wilt kopiëren, kan dit alleen met toestemming van je werkbegeleider. Het maken van een kopie moet
direct verband houden met de stageopdrachten.

2.2 Kledingvoorschriften
•
•
•
•

Rokjes en broeken mogen niet te kort zijn en je moet je vrij kunnen bewegen.
Geen blote buiken, geen decolletés en geen badkleding.
Draag lang haar bij voorkeur in een staart.
Geen lange oorbellen (i.v.m. je eigen veiligheid (jonge kinderen kunnen die uit je oor trekken) en de veiligheid van de
kinderen).
• Geen piercing dragen waar ouders aanstoot aan kunnen nemen, of die gevaar opleveren voor de kinderen of voor jezelf.
• Geen hoge hakken in verband met de veiligheid van de kinderen die op de grond spelen, je eigen ergonomische
houding en het vermogen je vrij te kunnen bewegen.

2.3 Persoonlijke hygiëne
• Schoon en fris op het werk komen en maatregelen nemen om fris te blijven.
• Na het verschonen van de kinderen of eigen toiletbezoek je handen wassen.
• Gebruik plastic handschoenen als de kans bestaat dat je in aanraking komt met bloed, ontlasting of braaksel.

2.4 Passende beroepshouding voor leerlingen
• Passend lichamelijk contact met de kinderen, dit contact bestaat uit: verschonen, fles geven, optillen, vasthouden, op
schoot nemen, troosten, knuffelen, hand geven, helpen bij het naar de toilet gaan, enzovoorts.
• Een actieve houding naar ouders, door oogcontact te maken, door op ouders af te stappen, hen te woord te staan bij
de overdracht van de dag en nieuwe ouders een hand te geven.
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• Een actieve houding naar collega’s door oogcontact te maken, nieuwe collega’s een hand te geven en vragen te stellen
als je iets niet weet.
• Tijdens het werk (en in je pauze) spreek je Nederlands met collega’s, medeleerlingen, ouders en kinderen.
• Niet roddelen over collega’s, ouders en kinderen.
• Bij klachten of opmerkingen over de organisatie, bespreek je dit nooit met ouders maar altijd met je werkbegeleider,
praktijkopleider of clustermanager.

2.5 Consequenties van ongewenst gedrag
Wanneer een leerling ongewenst gedag vertoont, ontvangt de leerling bij ons een proeftijd of wordt de stageperiode
beëindigd. Onder ongewenst gedrag verstaan we bijvoorbeeld:
• te laat komen.
• afwezig zijn zonder dat iemand er iets van weet.
• regelmatig ziekmelden.
• geen initiatieven nemen in taken die gedaan moeten worden.
• zich afzijdig blijven houden van ouders, kinderen en/of collega’s.
• kinderen of volwassenen niet met respect behandelen.
• ouders niet correct te woord staan.
• zich niet aan afspraken houden.
• gebruik van de mobiele telefoon onder werktijd.
Dit zijn slechts een aantal voorbeelden van ongewenst gedrag, er kunnen ook nog andere situaties voorkomen in de
praktijk waarbij er sprake is van ongewenst gedrag.
Wat gebeurt er als we ongewenst gedrag bij leerlingen tegenkomen?
1. Als er ongewenst gedrag voorkomt, zal de werkbegeleider van de leerling dit bespreekbaar maken met de leerling.
Ze zal de leerling vertellen welk gedrag wel gewenst wordt en waarom dit ongewenste gedrag niet geaccepteerd
wordt.
2. Vanaf de tweede keer zal de werkbegeleider aangeven dat wanneer het ongewenste gedrag een volgende keer
voorkomt, de leerling over dit gedrag een proeftijd krijgt. Wanneer het gedrag dusdanig ernstig is, dan krijgt de
leerling direct een proeftijd.
3. De praktijkopleider wordt na de tweede keer op de hoogte gesteld. Tenzij het gedrag dusdanig ernstig is, dan
gebeurt dit direct.
4. Bij de derde keer vertonen van het ongewenste gedrag vindt er een proeftijdgesprek plaats, hierbij zijn de werkbegeleider, praktijkopleider en de leerling aanwezig. Er wordt een proeftijd van drie weken afgesproken. De werk
begeleider zal dan samen met de praktijkopleider concreet beschrijven welk gedrag ze wel wil zien en welke stappen
er verwacht worden die de leerling gaat nemen om dit gedrag te veranderen. De clustermanager wordt door de
praktijkopleider geïnformeerd over dit gesprek en de afspraken die er gemaakt zijn. Het gedrag kan dusdanig ernstig
zijn dat er direct beëindiging van de stageplek kan volgen!
5. De praktijkopleider stelt via een brief de stagecoördinator van de leerling op de hoogte over de proeftijd van de leerling.
6. De leerling gaat aan de slag om het ongewenste gedrag te veranderen naar gewenst gedrag. De leerling kan ook op
de school bespreken hoe ze haar gedrag moet veranderen, want de docent is al op de hoogte.
7. Iedere week evalueert de werkbegeleider met de leerling of er vooruitgang is geboekt.
8. Na drie weken volgt er een einde proeftijd gesprek tussen de leerling, de werkbegeleider en de praktijkopleider
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9. Als de leerling na drie weken het gedrag niet heeft veranderd wordt de stage stopgezet. De stagedocent wordt hiervan op de hoogte gesteld zodat de praktijkopleider met de docent en de leerling een afrondend gesprek op school
kan houden.
10. Als de leerling wel verandering laat zien dan bespreken de werkbegeleider en de praktijkopleider dat er nu verwacht
wordt dat de leerling hierin blijft groeien en dat de leerling het gewenste gedrag tot het einde van de stageperiode
blijft volhouden.
11. Als de leerling terugvalt in het oude ongewenste gedrag wordt dit direct besproken en zal de leerling direct weer het
gewenste gedrag moeten tonen. De stagedocent wordt op de hoogte gesteld door de praktijkopleider.
12. Als de leerling opnieuw het ongewenste gedrag laat zien krijgt ze geen proeftijd meer, maar wordt de stage direct
stopgezet. De praktijkopleider wordt bij dit gesprek betrokken en stopt de stage. De praktijkopleider stelt de stage
docent op de hoogte en er kan een afrondend gesprek op de school plaatsvinden tussen de stagedocent, de praktijkopleider en de leerling.
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3. Beroepsgeheim en meldplicht
Het is een vereiste dat medewerkers zich houden aan hun beroepsgeheim en meldplicht. Daarom vinden we het van belang dat ook leerlingen op de hoogte zijn en het belang inzien van het beroepsgeheim en de meldplicht. Om te verduidelijken wat we verstaan onder het beroepsgeheim en meldplicht zetten we hieronder de volgende punten uiteen. Wij
verwachten dat je deze goed leest, zodat je op de hoogte bent van de inhoud van dit document en ernaar zult handelen.

3.1 Beroepsgeheim
3.1.1 Omgaan met informatie
Het is niet toegestaan informatie mondeling en of schriftelijk over ouders, verzorgers, kinderen en medewerkers door
te geven aan anderen, zonder toestemming van de desbetreffende persoon. Dat betekent dat je zorgvuldig dient om te
gaan met persoonlijke informatie en dat je schriftelijke informatie over anderen niet laat slingeren. Schriftelijke informatie
of dossiers van kinderen, ouders en collega’s mag je dan ook niet mee naar huis nemen.
Onder informatie verstaan wij:
• persoonlijke gegevens zoals adres, telefoonnummers.
• bijzonderheden van ouders, verzorgers, kinderen en medewerkers.
• verslagen en/of observaties van kinderen.
• dossiers van ouders, verzorgers en kinderen.
• opdrachten, verslagen en eigen interpretaties die je voor je opleiding schrijft en die gaan over de locatie, groep en de
kinderen.
Omgaan met verslaglegging
Bij het maken van verslagen die naar de school gaan, mag je alleen de initialen gebruiken van de namen van kinderen,
ouders en collega’s. Het is niet toegestaan om eigen verslagen, opdrachten en observaties over kinderen te laten lezen
aan de ouders van dat kind zonder toestemming van de werkbegeleider en/of de praktijkopleider.
3.1.2 Spreken over derden
Het is niet toegestaan om over medewerkers, ouders, verzorgers en kinderen te spreken met andere medewerkers,
ouders, verzorgers en kinderen waarvan de informatie niet relevant is voor het werk.
Hieronder verstaan we:
• roddelen over een ander.
• over dingen spreken met anderen wat iemand jou in vertrouwen heeft verteld.
• jouw eigen frustraties, irritaties over iemand uitspreken naar een ander persoon dan degene waar het over gaat.
Het is wel toegestaan met je werkbegeleider en je praktijkopleider te spreken over prettige en minder prettige ervaringen
op de stagelocatie met betrekking tot de kinderen, ouders en collega’s. De werkbegeleider en de praktijkopleider mogen
de informatie die ze van jou horen niet zonder jouw toestemming met derden bespreekbaar maken.

3.2 Meldplicht
3.2.1 Veiligheid, geborgenheid van de kinderen
Het is verplicht om melding te maken van situaties die gevaarlijk, bedreigend en kleinerend zijn voor de kinderen.
Hieronder verstaan we:
• gevaarlijke situaties zoals, (bijna) ongevallen van kinderen, ruzie die kinderen onderling hebben waarbij het uitloopt
op geestelijk en/of lichamelijk geweld, speelgoed en materialen die gevaar opleveren voor de kinderen. Dit meld je bij
de werkbegeleider.
• medewerkers waarvan je situaties of handelingen hebt gezien die vraagtekens bij je opleveren. Dit bespreek je met je
werkbegeleider, de praktijkopleider of de clustermanager.
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3.2.2 Eigen veiligheid
Het is van belang om melding te maken van situaties die gevaarlijk, bedreigend en minderwaardig zijn voor jezelf.
Hieronder verstaan we:
• materialen en opdrachten die gevaar opleveren voor jezelf of waarin jij je niet veilig en/of prettig voelt. Dit meld je bij
de werkbegeleider en/of praktijkopleider.
• als je het gevoel hebt dat je niet geaccepteerd wordt op de stagelocatie door ouders, verzorgers, kinderen en/of
collega’s. Dit meld je bij de werkbegeleider en/of praktijkopleider.
• seksuele intimidatie of lichamelijk geweld van ouders of collega’s. Dit meld je bij de werkgeleider, clustermanager en/
of praktijkopleider. Als je dit niet kunt of wilt bespreken met één van deze drie personen, kan je ook terecht bij de
vertrouwenspersoon van KOKO. Wanneer de melding door de werkbegeleider niet serieus genomen wordt, meldt het
dan ook bij je praktijkopleider en/of clustermanager.
Aanvullende informatie, protocollen en beleidsstukken vind je in Filelinx, ons digitale kwaliteitssysteem.
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4. Verklaring, overeenkomst en vergoedingen
4.1 Verklaring omtrent het gedrag (VOG)
• Zonder geldige VOG kan je bij KOKO geen stagelopen. De VOG kan bij KOKO digitaal worden aangevraagd. De kosten
van de VOG worden door KOKO vergoed.
• Bij een aantal ROC ’s (Midden-Nederland, ASA en Amsterdam) wordt de VOG door school aangevraagd. Wanneer de VOG
door school wordt aangevraagd worden de kosten van de VOG niet door KOKO vergoed.
• De aanvraag duurt ongeveer twee tot drie weken. De VOG moet voor de eerste stagedag binnen zijn bij de clustermanager en de praktijkopleider.
• LET OP! De VOG is gedurende de hele opleiding geldig. Wanneer je al eerder stage hebt gelopen, kan je jouw originele
VOG terugvragen. Vindt de aanvraag plaats via school dan ligt de originele VOG op school.

4.2 Beroeps Praktijk Overeenkomst (BPV-overeenkomst)
• Een BPV-overeenkomst wordt verstrekt vanuit de school. Dit is een overeenkomst tussen vier partijen: de leerling, de
school, het leerbedrijf en het kenniscentrum. Bij minderjarige leerlingen moeten de ouders tekenen. De praktijkopleider tekent namens KOKO Kinderopvang. Deze overeenkomst moet binnen zijn voordat de nieuwe maand begint in
verband met het verwerken voor onze salarisadministratie en het op tijd uitbetalen van de stagevergoeding.
• LET OP! Het volgende moet voor het begin van de stage worden aangeleverd bij de praktijkopleider zodat deze het op
tijd bij de afdeling personeelszaken kan aanleveren.
• Inschrijfformulier nieuwe BOL leerlingen.
• Loonbelastingverklaring
• Kopie BPV-overeenkomst.
• Kopie identiteitsbewijs
• VOG

4.3 Vergoedingen
• Leerlingen ontvangen vanaf het tweede leerjaar een stagevergoeding volgens de CAO Kinderopvang. Je zal de vergoeding iedere maand op je bank- of girorekening ontvangen. Bij het eerder afbreken van de stage zal de vergoeding naar
het aantal stagedagen van die maand worden aangepast. In de maanden juli en augustus wordt er geen stagevergoeding uitbetaald.
• Bij onze organisatie is er geen reiskostenvergoeding voor (BOL) leerlingen aanwezig.
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5. Werktijden leerlingen
Om je in de gelegenheid te stellen het leerdoel oudercontacten voldoende uit te diepen, is het van belang dat jij de
ouders van de kinderen van de groep veelvuldig ziet. De werktijden sluiten hierbij aan.

5.1 Werktijden van de leerling in de BSO
• De openingstijden van de BSO liggen tijdens schoolweken op maandag, dinsdag en donderdag tussen 14.30 uur en
18.15 uur. Op woensdag en vrijdag tussen 11.30 uur en 18.15 uur.
• In de schoolvakanties is de BSO geopend van 7.30 uur tot 18.15 uur.
• Van de leerlingen die werkzaam zijn in de BSO wordt verwacht dat zij tenminste één dag per vakantieweek aanwezig
zullen zijn. Deze werkdag wordt in overleg met je werkbegeleider bepaald.

5.2 Werktijden van de leerling in de hele dagopvang
• De openingstijden op de kinderdagverblijven zijn van 7.30 uur tot 18.15 uur.
• De pedagogisch medewerkers op het kinderdagverblijf werken met roosters, waarbij één medewerker vroeg begint en
één medewerker laat. In overleg met de werkbegeleider wordt besloten op welke dagen je vroeg, en op welke dagen
je laat werkt. Je draait zoveel mogelijk de diensten van je werkbegeleider zodat zij kan zien hoe je contacten onderhoud met de ouders.
• Wanneer je werkdag langer duurt dan 5,5 uur moet je verplicht een half uur pauze houden in eigen tijd. Pauzetijd is
geen werktijd en mag niet worden meegerekend bij je praktijkuren!
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6. Gesprekken
Vanaf de start van je stageperiode heb je elke week een begeleidingsgesprek met je werkbegeleider. De werkbegeleider
stelt jou tijdens deze gesprekken in de gelegenheid vragen te stellen over opdrachten of situaties en gebeurtenissen
die zijn voorgevallen tijdens de voorgaande periode. Zorg daarom dat je bent voorbereid op deze gesprekken. Maak een
agenda en stel doelen op voor het gesprek. Weet wat jij wilt vragen en/of bespreken! Het kan zijn dat de praktijkopleider
af en toe ook bij de gesprekken aanwezig is. Hieronder staan de gesprekspunten die jij kunt doornemen voordat jij in
gesprek gaat met je werkbegeleider.

6.1 Voorbeeld agenda
• Bespreken van je persoonlijk functioneren: waar ben jij mee bezig? Wat wil jij leren? Hoe verloopt het volgens jou? Wat
vond jij moeilijk/makkelijk? Wat heb jij er van geleerd? Vertel wat jou bezighoudt!
• Bespreken van jouw leerdoelen: hoe heb jij er aan gewerkt? Wat heb jij bereikt? Wat ga jij er de komende weken aan
doen om jouw leerdoelen te behalen?
• Planning van je opdrachten, beroepsprestaties: ben jij nog op planning? Stel zo nodig de planning bij.
• Bespreken van de opdrachten: wat wil je doen en met wie? Welk doel heb jij er bij? Hoe en wanneer wil jij het doen?
Stel jouw werkbegeleider op de hoogte zodat ze er bij kan zijn als jij de opdracht uitvoert.
• Afspraken maken en planning voor de komende periode.
• Aftekenen/beoordelen competenties.
• Plannen van een nieuwe datum voor een begeleidingsgesprek.
• Wat moet jij bij je hebben tijdens een begeleidingsgesprek:
- pen, papier en agenda.
- agenda van de bespreking met gesprekspunten.
• Jouw stagegids van de opleidingsinstantie (om de opdrachten te bespreken en om af te tekenen).
• Introductieplan van de eerste drie weken, de uitgewerkte opdrachten (tijdens de eerste maand)
• Persoonlijke leerdoelen.
• Opdrachten en formulieren.

6.2 Stagedossier
Ieder gesprek wordt schriftelijk vastgelegd op een daarvoor bestemd formulier. Dit wordt ingevuld tijdens het gesprek
door je werkbegeleider. Een kopie ontvangt de praktijkopleider. Deze formulieren zijn onderdeel van jouw stagedossier.
Dit dossier is in bezit van de praktijkopleider.
In het stagedossier zitten de volgende zaken:
• sollicitatiebrief en CV;
• ingevulde gespreksformulieren tussen praktijkopleider, werkbegeleider en/of leerling;
• introductieopdrachten en evaluatie;
• beroepshoudinglijst (indien gebruikt);
• stage- of BPV-overeenkomst;
• indien formatief inzetbaar: checklist en verslag formatieve inzetbaarheid.

6.3 Beoordeling
Aan het eind van je stageperiode volgt er een eindevaluatiegesprek met de praktijkopleider en de werkbegeleider. Bij de
meeste opleidingen zal er ook een docent van school bij aanwezig zijn. Dit gesprek vindt plaats op de locatie. Je werk
begeleider neemt in dit gesprek de aandachtspunten mee wat betreft jouw stageperiode, samen met de besluitvorming
of de stageperiode met een voldoende of onvoldoende wordt afgerond. De beoordeling vindt plaats door middel van een
proeve of examenopdrachten op de stageplaats en assessmentgesprek op school.
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