Opleiding pedagogiek

Richtlijnen werkplekleren

10 maart 2016

Afspraken en beleid van de opleiding Pedagogiek met betrekking tot het vinden van stages.
Als Pedagogiek opleiding in Amsterdam hechten wij grote waarde aan het opleiden van onze studenten
tot pedagogische professionals binnen de diversiteit van de context van ‘de Grote Stad’. Om die reden
hebben wij ook langdurige samenwerkingsrelaties met vaste pedagogische stage instellingen in
Amsterdam. Studenten van de opleiding Pedagogiek zijn verplicht minimaal één stage in ‘de Grote Stad’
te lopen.
De eerstejaars studenten krijgen voor hun stage een stageplek binnen Amsterdam toegewezen. Het
stagebureau van de opleiding koppelt de studenten aan de stage instellingen en vanaf oktober start de
stage.
De tweede- en derdejaars studenten maken gebruik van het stage registratiesysteem Centuri voor het
vinden van een stage plaats. In Centuri plaatsen de stage instellingen hun vacatures en kunnen
studenten solliciteren op vacatures. Door het gebruik van Centuri zijn wij als opleiding in staat de
samenwerking met het pedagogisch werkveld te versterken en de kwaliteit van de stageplaatsen te
waarborgen. Onze docenten kennen de praktijkbegeleiders van de stage instellingen en op hun beurt
kennen de praktijkbegeleiders onze opleiding.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor studenten zelf een stage te vinden buiten Centuri om. Hierover
zijn binnen de opleiding de volgende beleidsafspraken gemaakt:
Criteria met betrekking tot de stage instelling:
-

-

De stage instelling biedt een stageplaats, welke niet vergelijkbaar als vacature te vinden is
binnen Centuri. (Als voorbeeld: stagelopen bij je ‘oude basisschool’ wordt niet goedgekeurd als
er nog vacatures bij basisscholen openstaan in Centuri.)
De afstand van de opleiding en de stage instelling is maximaal ca. 40 kilometer.
De instelling biedt een stageplek binnen het (brede) pedagogische werkveld.
De instelling biedt de mogelijkheid voor de student om aan zijn/haar competenties te kunnen
werken.
De stagetaken en activiteiten zijn relevant en passend voor een tweedejaars of derdejaars stage.
De praktijkbegeleider van de stage instelling heeft minimaal HBO niveau, met een pedagogische
achtergrond of andere relevante ‘social work’ achtergrond.

Procedure voor het zelf zoeken van een stage:
1. De student schrijft een motivatiebrief waarin de volgende onderwerpen worden toegelicht:
- De reden waarom je bij een zelf gevonden instelling stage wilt lopen.
- Een toelichting op de stage instelling: waar bevindt de instelling zich, wat voor soort instelling is
het en wat voor pedagogische activiteiten worden er uitgevoerd. De website van de instelling
wordt hierbij vermeld.
- Welke taken en activiteiten je gaat doen op de stage, passend bij je stage jaar.
- Wat je wilt leren op de stage instelling (eventueel gericht op specifieke competenties).
2. De student stuurt zijn motivatiebrief per mail naar zijn/haar mentor en naar het stagebureau
stage-pedagogiek@hva.nl
3. De coördinator werkplekleren, Nienke Politiek n.politiek@hva.nl , overlegt met de mentor en het
stagebureau en beoordeelt of de stage voldoet aan de vastgestelde criteria.

Opleiding pedagogiek

Richtlijnen werkplekleren

10 maart 2016

- Als de stage goedgekeurd wordt ontvangt de student hierover een officiële bevestiging.
- Als de stage wordt afgekeurd ontvangt de student een toelichting op deze afwijzing.
4. Als de stage is goedgekeurd registreert de student zelf de stage instelling in Centuri.
Uitzonderingen op de criteria voor het zelf vinden van een stage:
Een verzoek om op grotere afstand van Amsterdam (meer dan ca 40 kilometer) stage te mogen lopen
kan op grond van de volgende redenen worden goedgekeurd:
-

Bijzondere omstandigheden. Hieronder vallen bijvoorbeeld persoonlijke omstandigheden of
gezondheidsredenen. Hiervoor is een verklaring van de decaan een voorwaarde.
Zeer specifiek pedagogische werkveld. Hierbij kan bv. gedacht worden aan ziekenhuizen of een
school voor dove en slechthorende kinderen, gesloten jeugdinstellingen.
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