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Inleiding  
 
Voor u ligt het stagebeleid van Stichting kindcentra Stichting Kindcentrum Ijsselrijk . 
We bieden dagopvang 0-4 jr , peuteropvang2-4 jr en buitenschoolse opvang van 4-13 jaar in de 
gemeente Steenwijkerland, Kampen, Zwartewaterland en Oldebroek.  
 
Dit beleid is gemaakt om studenten, opleidingsinstellingen en de eigen medewerkers te informeren 
over doelen, regelingen en uitgangspunten van de organisatie. Stichting Kindcentrum Ijsselrijk  vindt 
het belangrijk toekomstige professionals gelegenheid te geven binnen onze organisatie stage te 
lopen. Het doel is een bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit(verbetering) van 
praktijkopleidingen en om in de toekomst over voldoende en goed gekwalificeerd personeel te 
kunnen blijven beschikken. Daarnaast kan de aanwezigheid van een student een prikkelende bijdrage 
leveren aan de kwaliteit van het werk binnen Stichting Kindcentrum Ijsselrijk .  
Studenten zijn voor Stichting Kindcentrum Ijsselrijk  belangrijk, zij zijn immers het nieuwe personeel 
van de toekomst en nu al een paar extra handen bij het werken op de groep, maar ook een uitdaging 
voor pedagogisch medewerkers om kennis van het werken met kinderen over te dragen aan nieuwe 
mensen.  
Studenten kunnen bij ons ervaring opdoen in de dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse 
opvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar en indien mogelijk binnen de groepen van het onderwijs. Aan 
de student wordt de gelegenheid geboden om onder deskundige begeleiding te werken aan de door 
het opleidingsinstituut gestelde leerdoelen en prestatiekwalificaties. De verschillende stageplaatsen 
zijn o.a. geaccrediteerd door Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).  
Stichting Kindcentrum Ijsselrijk  sluit met het opleidingsinstituut per student een schriftelijke 
stageovereenkomst af.  
(Dit document is geschreven in de vrouwelijke vorm, uiteraard kan er voor zij ook hij gelezen 
worden). 
 
Soorten stages die we binnen Stichting Kindcentrum Ijsselrijk  aanbieden  

- Maatschappelijke stage (studenten van VMBO, HAVO of VWO/MBO 1ste jaar, snuffelstages) 
> VOG verplicht  
Deze studenten komen in totaal maximaal 20 uur vaak verspreid over meerdere weken. De 
student kan op POV en BSO groepen geplaatst worden. De studenten krijgen een gerichte 
opdracht. Ze werken aan hun opdracht de groep en krijgen de gelegenheid om de kinderen 
te spreken, met de kinderen een spel te spelen of te interviewen. Aan het einde van de week 
wordt de opdracht beoordeeld door de pedagogisch medewerker van de locatie.  
 
Aanmelding maatschappelijke stage  
Studenten mogen zelf rechtstreeks contact opnemen met een locatie en het verzoek voor 
deze stage richten aan kindcentrum@ijsselijk.nl. Dit kan via mail. Als er een stageplek 
beschikbaar is, maakt de leerling met de directeur en manager CIKC afspraken over de korte 
stageperiode, opdrachten en begeleiding.  
 

- Pedagogisch Werk niveau 3 (PW) -> VOG verplicht 
- Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker niveau 4 (GPM4)-> VOG verplicht 

 
 

mailto:kindcentrum@ijsselijk.nl


Stagebeleid 2022 

4 
 

Rollen binnen Stichting Kindcentrum Ijsselrijk  m.b.t. begeleiding van studenten. 
Stagebegeleider: pedagogisch medewerker op locatie die de student begeleid. 
Directeur; directeur van het kindcentrum  
Manager CIKC:  manager die ondersteuning biedt waar nodig en is eindverantwoordelijk voor de 
student op de desbetreffende locatie. 
Stage-examinator: Medewerker die niet direct met de student werkt en de examens afneemt. 
Opleidingscoördinator: aanspreekpunt binnen Stichting Kindcentrum Ijsselrijk voor w.b.t. alles wat te 
maken heeft met studenten, opleidingen etc. 
 
Wat kan een student verwachten van Stichting Kindcentrum Ijsselrijk ? 
De manager CIKC en opleidingscoördinator bepalen (per locatie) hoeveel studenten er per jaar 
kunnen stage lopen. De manager CIKC en opleidingscoördinator maakt een selectie en voeren de 
motivatie gesprekken met de studenten. De backoffice ondersteunt de manager CIKC en 
opleidingscoördinator bij het uitvoeren van het stagebeleid, bijvoorbeeld bij de VOG aanvraag, 
koppelen in het personenregister kinderopvang en andere administratieve taken.  
Alle vragen rondom stage kunnen gesteld worden aan de stagebegeleider.  

Kennismaking en start  
De student stuurt een sollicitatiebrief naar de desbetreffende locatie waar zij wenst stage te lopen. 
De manager CIKC en opleidingscoördinator (afhankelijk van welke opleiding) neemt contact op met 
de student en informeert haar over de stageplaats. De student neemt contact op met de 
stagebegeleider en maakt een afspraak voor een kennismakingsgesprek op de locatie.  
De kennismaking vindt plaats ruim voor aanvang van de eerste stage dag. Waar nodig wordt er een 
meeloop dag gepland om te kijken of de student past binnen de locatie en het team. 
Als de student een geldige VOG heeft en gekoppeld is Stichting Kindcentrum Ijsselrijk dan kan zij 
starten als student op de stageplaats.  

Taken van de student 
Stichting Kindcentrum Ijsselrijk  begeleidt studenten van diverse opleidingen. Afhankelijk van de 
opleiding worden eisen gesteld aan de beroepsbekwaamheden van de studenten die bij ons stage 
lopen.  
Echter; niet alleen de opleiding bepaalt welke taken een student verricht; ook de individuele 
competenties van de student bepalen welke taken in meer of mindere mate van zelfstandig gedaan 
kunnen worden. Dit wordt mede beoordeeld en ingeschat door de stagebegeleider en manager CIKC.  
De volgende taken kunnen door studenten uitgevoerd worden:  
-Huishoudelijke taken: - opruimen/ leeghalen van de vaatwasser; 
                                     - schoonmaakwerkzaamheden op de groep, bijv. na het eten; - de was.  
-Verzorgende taken:    - flesvoeding klaarmaken en fles geven;  
                                     - flesvoeding geven;  
                                     - kinderen verschonen.  
-Begeleidende taken:   - activiteiten organiseren en uitvoeren, een kringactiviteit, 
                                     - knutselactiviteit of een buitenspelactiviteit.  
Alle taken worden altijd uitgevoerd onder supervisie van een beroepskracht. 
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Begeleiding en ondersteuning 
Stichting Kindcentrum Ijsselrijk  heeft verschillende locaties. Als er een student geplaatst wordt zal er 
zorgvuldig gekeken worden naar wat de student mag en kan leren bij Stichting Kindcentrum Ijsselrijk  
en of dat mogelijk is op de betreffende locatie. Een student op de groep betekent een extra taak 
voor de stagebegeleider. (goede begeleiding, ruimte maken voor leermomenten etc.) Binnen 
Stichting Kindcentrum Ijsselrijk  worden studenten meestal boventallig ingezet. (in overleg met de 
student kan er besloten worden een student formatief in te zetten bij b.v. ziekte van een 
medewerker, hiervoor worden de richtlijnen vanuit de cao gevolgd.) De student wordt begeleid door 
de stagebegeleider. De stagebegeleider begeleidt de student op de groep en voert de gesprekken 
met de student en school. De student heeft de leiding over zijn eigen leerproces. In overleg tussen de 
student en de stagebegeleider worden de taken vastgesteld. Uit ervaring is gebleken dat het hebben 
van een vaste takenlijst niet altijd werkt in de praktijk. Het is zaak dat de stagebegeleider goed 
observeert waar een student al dan niet toe in staat is. De taken worden continu de hele 
stageperiode goed afgestemd op het niveau van de student en de leerdoelen die vanuit de opleiding 
worden gesteld en aan moet worden voldaan. De stagebegeleider tekent de gedane opdrachten af 
indien uitgevoerd en akkoord is.  

Kwalificaties stagebegeleider 
De stagebegeleider is diegene die op de ‘werkvloer’ de directe begeleiding van de student op zich 
neemt, om zo de student op te leiden in het vak. Hierbij neemt de stagebegeleider verschillende 
rollen aan. In de rol van ‘opleider’ richt men zich op het leren van het vak letterlijk op de werkvloer. 
Als ‘begeleider’ houdt men zich bezig met het begeleiden van de student in het werken in de praktijk. 
En in de rol van ‘beoordelaar’ worden de resultaten van de student gemeten d.m.v. gesprekken en 
het invullen van de lijsten/opdrachten. Waar mogelijk, wordt de rol van beoordelaar door iemand 
anders gedaan, om zo een zo transparant mogelijke beoordeling te krijgen. De stagebegeleider krijgt 
daarbij ondersteuning van haar hele team. Het ondersteunen van de student op de groep, nagaan 
wat zij doet en waarom, maakt een prettige leeromgeving. Er worden wederzijdse verwachtingen 
uitgesproken en de taken duidelijk verteld. In het begin van een stage is de stagebegeleider 
(uiteraard alle medewerkers) een letterlijk voorbeeld voor de student. Iedere pedagogisch 
medewerker die minimaal 1 jaar binnen Stichting Kindcentrum Ijsselrijk  werkt en 3 jaar binnen het 
vak, kan stagebegeleider worden. Dit kan een roulerende taak zijn binnen het team, maar ook 
passend bij de dagen dat de student aanwezig is of passend bij de competenties en talenten van een 
medewerker. De stagebegeleider werkt minimaal één dag in de week samen met de student op de 
groep en geeft samen met de andere collega’s van de locatie de directe begeleiding aan de student. 
Een student wordt begeleid door een stagebegeleider die een diploma heeft op hetzelfde niveau of 
een hoger niveau, als de opleiding die de student volgt. De stagebegeleider is op de hoogte van de 
pedagogische visie van Stichting Kindcentrum Ijsselrijk  en hoe daarnaar te handelen en kan dit 
overdragen aan de student, zowel mondeling als door voorbeeldgedrag. Zij heeft oog voor leerproces 
van de student en kan daar naar handelen. Zij beschikt tevens over de juiste sociale vaardigheden 
voor het motiveren, stimuleren en begeleiden van een student. Veiligheid vormt de basis voor al het 
leren, dat is de visie binnen Stichting Kindcentrum Ijsselrijk . 
Dit geldt voor de kinderen, voor medewerkers en dus ook voor onze studenten.  
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Begeleidende taken van een stagebegeleider  
De stagebegeleider is verantwoordelijk voor:  

 Het introductieproces/ inwerkproces; aanspreekpunt voor student, school en collega’s.  

 Het creëren van tijd en ruimte voor de beroepsprestaties van de student, maar ook voor het 
uitproberen en grenzen verleggen en oefenen van de student. 

 Het tijdens de gehele stageperiode sturing en begeleiding geven aan het leerproces van een 
student; Zorgdragen dat leerdoelen behaald kunnen worden.  

 Het geven van mondelinge en schriftelijke feedback. 

 Het observeren van een student, daardoor kan zij ter plaatse feedback geven.  

 Het hebben van een voorbeeldfunctie t.a.v. de student. 

 Het motiveren van een student op de groep, zodanig dat de student zich kan ontwikkelen.  

 Een goede samenwerking met de student creëren. 

 Het informeren bij collega’s waar de student mee samenwerkt, over de voortgang van de 
student te voorzien van kennis en vaardigheden.  

 Het voeren van de voortgangsgesprekken met de student. Als de student op 2 verschillende 
groepen stage loopt, heeft zij feedback gesprekken met de collega’s op deze locatie.  

 Een objectieve beoordeling en ondertekening van verslagen en opdrachten van school. 

 De evaluatiegesprekken, feedback, voortgangsgesprekken m.b.t. de beroepsprestaties en 
persoonlijk leerdoelen van de student.  

 De tussen- en eindbeoordelingen en heeft hiervoor gesprekken met de student, collega’s en 
met de studie loopbaan begeleiders/ mentoren van de opleidingsinstellingen.  

 
Verantwoordelijkheden manager CIKC  
De stagebegeleider kan aan haar collega’s en periodiek met de manager CIKC vragen om mee te 
kijken, overleg te hebben over de ontwikkeling van de student. De student kan (na overleg met de 
stagebegeleider) contact opnemen met de manager CIKC van haar stage-locatie als er vragen zijn 
over de beroepsprestaties, begeleiding, samenwerking met collega’s of andere vragen of problemen.  
De manager CIKC zal hierin de student in overleg met de stagebegeleider ondersteuning en 
begeleiding bieden. De manager CIKC kan informatie vragen aan de directeur, de stagebegeleider en 
contactpersoon van school. 
 
De manager CIKC is verantwoordelijk voor: 

 Voortgang van het leerproces van de student en de stagebegeleiding.  

 Bemiddeling bij problemen.  

 De ondersteuning van de stagebegeleider.  

 Het leerproces ondersteunen en contact onderhouden met de stagecoördinator en 
medewerker personeelszaken als dit noodzakelijk is.  

 De voortgang op de groepen. 

 Het regelen van een vervangende stageplaats binnen Stichting Kindcentrum Ijsselrijk  bij 
verlenging of overplaatsing. 

 Tekenen praktijkovereenkomst.(POK) 
 

Verantwoordelijkheden stagecoördinator   
De stagecoördinator is verantwoordelijk voor: 

 Het onderhouden van contact met de scholen over veranderingen van opleidingen en 
coördinatie van de stage afdeling. 



Stagebeleid 2022 

7 
 

 Zorgt dat de ontwikkelingen die gaande zijn binnen de opleidingen tot uitvoering komen op 
de werkvloer. 

 Het nemen van een beslissing tot het zo nodig beëindiging/overstap van de stage, na overleg 
met stagebegeleider en manager CIKC. De manager CIKC is hierin de eindverantwoordelijke. 
De manager CIKC informeert de stagecoördinator over bijzonderheden binnen de 
vestigingen.  

 Het contact met de manager CIKCs en stagebegeleiders i.v.m. wel/niet plaatsen van een 
student op een groep. 

 Ondersteunt de manager CIKC indien nodig m.b.t. de ondersteuning van de stagebegeleiders.  
 
Wederzijdse afspraken en verwachtingen  
Stichting Kindcentrum Ijsselrijk  verwacht van de student een verantwoordelijke houding t.a.v. het 
leerproces, het zelfstandig plannen en bespreken van opdrachten en het aan de stagebegeleider 
aangeven wanneer en op welke moment de opdracht uitgevoerd kan worden (overleggen). De 
student vraagt om feedback en staat open voor feedback. Kortom, zij heeft een lerende houding. De 
student moet een beroepshouding ontwikkelen, denk aan o.a. voorbeeldfunctie naar kinderen en 
ouders. De stagebegeleider moet zich ook bewust zijn van haar voorbeeldfunctie t.o.v. de student.   
 
Voor studenten gelden dezelfde huisregels als voor de pedagogisch medewerker.  
Het betreft regels aangaande dragen (bedrijf) kleding, werkhouding, omgaan met kinderen, op tijd 
komen, respecteren van privacy (beroepsgeheim) doktersbezoek, ziek melden etc.  
De student informeert haar stagebegeleider op tijd over de gestelde leerdoelen, zodat de benodigde 
voorwaarden gecreëerd kunnen worden om aan de door de school gestelde opdrachten te werken.  
 
Stichting Kindcentrum Ijsselrijk  verwacht van een student dat zij, na een inwerkperiode, samen met 
één van de vaste pedagogisch medewerkers boventallig de groep kan draaien. In overleg met de 
stagebegeleider en/of manager CIKC is het mogelijk voor de student een ouderavond, 
teambespreking of een oudergesprek bij te wonen.  
 
De beoordeling 
Na een inwerkperiode volgt een tussentijdse evaluatie. In dit gesprek worden door de student en de 
stagebegeleider aandachtspunten met betrekking tot het leerproces geformuleerd. Deze 
aandachtspunten vormen gedurende de loop van stageperiode de leidraad. Bij problemen van welke 
aard dan ook wordt er contact opgenomen door de stagebegeleider met de stage docent van de 
desbetreffende opleiding. De student krijgt dan de mogelijkheid tot verbetering van de leersituatie. 
De stagebegeleider wordt bij problemen en/of conflicten bij de begeleiding ondersteund door haar 
manager CIKC. Bij geen verbetering/vooruitgang (periode van 6 weken) zal in overleg met de student, 
manager CIKC en de stagedocent van de school worden besloten om de stage voortijdig te 
beëindigen. Elke stage wordt afgesloten met een eindgesprek tussen de student en de 
stagebegeleider. Omdat de school eindverantwoordelijk is, is altijd een vertegenwoordiger van 
school (stagedocent) bij het eindgesprek aanwezig. De opleiding geeft richtlijnen over wat er 
beoordeeld moet worden. De opleiding benoemt de aandachtspunten ter beoordeling, die afgeleid 
zijn van de door hen geformuleerde beroepshouding en eindtermen. De stagebegeleider beoordeelt, 
eventueel in samenspraak met de manager CIKC de mate waarin de doelen en aandachtspunten 
door de student bereikt zijn. Deze richtlijnen staan in de stage-/ praktijkhandleiding van de 
opleidingen . Dit zijn objectieve eindtermen, die landelijk zijn vastgesteld. De onderwijsinstelling kan 
deze eindtermen nader uitwerken in toetsbare concrete criteria. De richtlijnen geven houvast en zijn 
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voor alle studenten gelijk. De student voldoet aan een aantal criteria en heeft de bepaalde 
eindtermen behaald.  
 
De volgende middelen zijn er om tot een beoordeling te komen: 

 verslagen van de student; 

 uitvoeren eindopdracht (dit kan een vorm zijn om te kijken of de student bepaalde 
vaardigheden beheerst);  

 beoordelingsgesprek;  
- aftekenen opdrachten in werkboek student;  
- werkhouding van een student;  
- observaties.  
 

Beëindiging stageperiode 
De stage periode eindigt: 

 wanneer de vooraf gestelde stageperiode afloopt. 

 tussentijds op eigen verzoek van de student;  

 op verzoek van Stichting Kindcentrum Ijsselrijk , als het leerproces stagneert en als de 
student na verschillende herkansingen geen blijk heeft gegeven van verbetering. Het eerder 
dan gepland beëindigen van de stage periode gebeurt altijd in overleg met de school.  

 
Werktijden en rooster  
De werkdagen worden in overleg met student en manager CIKC/stagebegeleider ingepland. Het 
rooster wordt genoteerd in de stagemap bij je overige gegevens. Het kan  
zijn dat tijdens de stage het rooster wordt aangepast in overleg met de student en de 
stagebegeleider. Wanneer er problemen ontstaan i.v.m. reistijden, kan met de stagebegeleider 
bekeken worden of dit opgelost kan worden. Er kan tijdens bijzondere vieringen/uitjes ook een 
beroep op de student gedaan worden. Stichting Kindcentrum Ijsselrijk  verwacht een grote dosis 
flexibiliteit.  
Stichting Kindcentrum Ijsselrijk  ziet deze mogelijkheden als kansen zodat de student een zo breed 
mogelijk aanbod van activiteiten voor kinderen in de stage kan meemaken.  
Immers, werkzaam zijn binnen de kinderopvang branche vraagt flexibiliteit van alle betrokkenen. 
 
Koffie en thee  
Door Stichting Kindcentrum Ijsselrijk  wordt gedurende de dag koffie, thee verstrekt aan iedereen die 
werkt of stage loopt.  
Studenten binnen het kindcentrum gebruiken tussen de middag de lunch met de kinderen en 
collega’s.  
Ook dit wordt verstrekt door Stichting Kindcentrum Ijsselrijk . Mocht je zelf je lunch mee willen 
nemen, houdt er dan wel rekening mee dat je een voorbeeldfunctie hebt voor de kinderen (gezonde 
voeding). 
 
Ziekte  
Wanneer de student ziek is, vraagt hij/zij net als ieder andere werknemer binnen Stichting 
Kindcentrum Ijsselrijk  ziekte verlof aan. De student belt ’s morgens voor 8 uur naar de 
desbetreffende locatie en bij voorkeur bij de stagebegeleid(st)er en /of manager CIKC. 
Ziek zijn betekent per definitie niet dat je niet aanwezig kunt zijn. In overleg kan de student 
eventueel op locatie of thuis andere werkzaamheden doen. De stagebegeleidster bepaald of de 
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student afhankelijk van de aard van de ziekte en in overleg met de student of zij wel of niet kan 
komen.  
 
Vakantiedagen  
Een student heeft in totaal net zoveel vakantiedagen als zij op school zou hebben, maar neemt deze 
in overleg met de stagebegeleid(st)er op. Inzet in reguliere schoolvakanties kan aan de orde zijn. 
 
Afzien van geld en/of cadeaus van klanten  
Er wordt geen geld en/of cadeaus van ouders/klanten door studenten en medewerkers aangenomen 
voor al dan niet te verrichtte diensten. De student weigert een dergelijk aanbod en stelt de 
stagebegeleider hiervan in kennis. Indien de student dit verzuimt, zal dit passende gevolgen hebben. 
Iets anders is het krijgen van een presentje bij je verjaardag of afscheid o.i.d. Als de student twijfelt 
over iets, dan altijd even overleg plegen met de stagebegeleider.  
 
Afzien van fraude en diefstal  
Binnen een organisatie als de onze, waarbij de pedagogisch medewerkers een grote mate van 
zelfstandigheid hebben, is onderling vertrouwen van vitaal belang. Het beheer over goederen en geld 
dient dan ook uiterst zorgvuldig te geschieden, en volgens de geldende procedures te gebeuren. 
Oneerlijk gedrag wordt binnen onze organisatie niet getolereerd.  
Fraude en diefstal zullen dan ook altijd leiden tot:  
1. aangifte bij de politie;  

2. beëindigen stage 
 
Onder oneerlijk gedrag verstaan wij ook het zwijgen over situaties waarbij de veiligheid van 
kinderen/collega’s of jijzelf in het gedrang komen.  
 
Telefoongebruik  
Het gebruik van mobiele telefoons voor andere dan werk gerelateerde doeleinden is niet toegestaan 
tijdens het werk. De mobiele telefoon blijft in de tas tijdens het werken op de groep.  
In overleg met stagebegeleider kan zo nodig op deze regel een uitzondering worden gemaakt.  
 
Internet/mail/foto’s 
Het gebruik van mail en internet is uitsluitend bestemd voor zakelijke doeleinden. Privégebruik van 
mail en internet is niet toegestaan.  
Het gebruik van internet en mail zal steekproefsgewijs worden gecontroleerd door de directeur. 
Contact met de kinderen en hun ouders via social media is ongewenst. Ook het in je bezit hebben 
van foto`s van kinderen van jouw stageplek is niet toegestaan. Overtreding van deze bepalingen kan 
e.v.t. leiden tot disciplinaire maatregelen, waaronder het toekennen van een officiële waarschuwing 
en schorsing, en afhankelijk van de ernst van de overtreding zelfs tot ontslag (op staande voet) of 
beëindigen stage. 
 
Huiswerk  
Wij gaan ervan uit dat de student de activiteiten en het huiswerk thuis voorbereidt, zodat zij op de 
groep alleen met de kinderen bezig kan zijn. Daar waar de tijd het toelaat kunnen er ook opdrachten 
uitgevoerd worden tijdens de stage, mits dit is overlegt met de stagebegeleider.  
Kopiëren voor opdrachten kan ook op de stageplek, de student doet dit in overleg met de 
stagebegeleider.  
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Roken  
In en om het gebouw mag niet gerookt worden. De student kan met de stagebegeleider overleggen 
waar er buiten gerookt mag worden en wat de regels daarbij zijn. Wanneer de student op stage is, is 
zij altijd een voorbeeld voor anderen. 
 
Vergaderingen/inzage mappen  
Vergaderingen worden door de student niet bijgewoond, mits de manager CIKC/stagebegeleider of 
team anders beslist. Ditzelfde geldt voor inzage in informatie organisatie/ kinderen etc.  
 
Opdrachten met beeldmateriaal  
Als de student vanuit de opleiding een opdracht krijgt om zich te laten filmen dan gelden daarvoor de 
volgende afspraken: 

 Er wordt gebruik gemaakt van het toestemmingsformulier voor ouders. 
Hierin moet toestemming gevraagd worden aan de ouders. Bespreek dit soort opdrachten 
altijd eerst met je stagebegeleider.  

 Er worden alleen opnames gemaakt van interacties waarbij het kind gekleed is (dus geen 
verschoningsacties)  

 Opnamen worden altijd door een pedagogisch medewerker van onze organisatie 
gecontroleerd. Zij kan bepalen wanneer beeldmateriaal gewist moet worden als de privacy 
van een kind in gevaar is.   

 Bij observatie opdrachten moeten de initialen van de kinderen gebruikt worden.  

 Foto’s en filmpjes voor eigen gebruik op social media etc. is niet toegestaan. 

 Foto’s en filmpjes met eigen telefoon maken is niet toegestaan. 

 
Commissiewerk  
We verwachten van een student, dat zij ook wil meedenken in commissies en aanwezig is op 
festiviteiten buiten de stage-uren om. Activiteiten en festiviteiten worden georganiseerd in overleg 
met het team, directeur ,stagebegeleider en student.  
 
Geheimhouding  
Conform de afspraken die binnen de organisatie gelden, verwachten wij van de student dat zij 
vertrouwelijk om gaat met alle gegevens van zowel kinderen, ouders en collega’s.  
 
Aansprakelijkheid  
Stichting Kindcentrum Ijsselrijk  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of 
beschadigingen van persoonlijke bezittingen van de student.  
De student is op het kindcentrum wel verzekerd tegen ongevallen, maar de persoonlijke 
eigendommen zijn niet verzekerd.  
Voor de klachtenprocedure en de meldcode van de desbetreffende locatie, vraagt de student naar 
diens contactpersoon of meldt dit aan de manager CIKC/directeur van het kindcentrum of aan de 
Voorzitter v. College v. Bestuur. 
 
Gedragscode  
We verwachten van de student dat zij zelf het initiatief neemt om zich voor te stellen aan ouders en 
collega’s. Als de student in de kinderopvang werkzaam is, wordt zij gezien als een professional. 
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De student behandelt de ouders, kinderen, collega’s en de leidinggevende met respect (zie ook ons 
algemeen beleidsplan). Ook de student is het visitekaartje van Stichting Kindcentrum Ijsselrijk . 
Stichting Kindcentrum Ijsselrijk  vindt het daarom belangrijk dat de student zich tijdens het werk op 
een positieve manier presenteert aan de kinderen, ouders en anderen.  
We verwachten van de student het volgende: 

 Zorg ervoor dat je er schoon en verzorgd uit ziet. 

 Gebruik geen Gothic make-up, kinderen kunnen hiervan schrikken. Bovendien kun je bij 
zwarte nagels niet zien of ze schoon zijn.  

 Voorkom lange wapperende haren. Maak ze liever op de een of andere manier vast, zodat je 
er geen last van hebt tijdens je werk. 

 Zorg voor schone, korte nagels.  

 Wees je er van bewust dat het dragen van bepaalde kleding effect heeft op collega’s, 
kinderen en ouders.  

 Zorg er voor dat er geen ondergoed te zien is wanneer je bukt.  

 Draag geen blote naveltruitjes of te korte rokjes.  

 Denk aan je decolleté, vooral als je veel moet bukken. 

 De kleding die je draagt moet goed te wassen zijn. Dit in verband met bijvoorbeeld vieze 
handen van kinderen en snottebellen etc. 

 Vermijd grote ringen, grote oorbellen, ketting, zichtbare piercings etc. Kinderen grijpen hier 
graag naar. Je zou hier een kind of jezelf mee kunnen bezeren. 

 Doe geen schoenen met hoge hakken aan. Dit is niet veilig voor de kinderen die op de grond 
spelen. Bovendien voorkom je ook pijnlijke voeten aan het eind van de dag.  

 Als je met kinderen knuffelt dan worden zij niet gekust. Dit i.v.m. overdraagbare infecties en 
bacteriën en vanwege de autonomie van de kinderen.  

 Gebruik geen kauwgom/energie drank tijdens werktijd.  

 In het bijzijn van ouders en kinderen wordt door iedereen Nederlands gesproken.  

 Wat betreft onze christelijke identiteit verwachten we van jou een positieve bijdrage.  

 We verwachten je altijd op tijd op je stage. Mocht je verhindert zijn bel je naar je 
stagebegeleider/locatie. 
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Formulieren/VOG aanvraag 
Iedere student vult vóór aanvang van de stage een aantal formulieren in om de stage te kunnen 
starten. De student vraagt bij zijn eigen opleiding naar de formulieren die hiervoor nodig zijn. Tevens 
wordt er vanuit de organisatie ook gevraagd formulieren in te vullen, zodat de gegevens van de 
student bekend zijn en de organisatie aan alle wettelijke voorwaarden kan voldoen.  
In de bijlages zijn de formulieren te vinden die vanuit Stichting Kindcentrum Ijsselrijk  ingevuld 
moeten worden voor aanvang van de stage periode. Het is belangrijk dat deze volledig ingevuld 
worden en op tijd weer worden ingeleverd op de stageplek of bij de stagebegeleider van de 
desbetreffende locatie.  
Voordat de student gaat starten met de stage dient er een VOG (verklaring omtrent gedrag) worden 
aangevraagd. Deze is nodig om je in te kunnen schrijven in het personenregister kinderopvang. 
Als er geen geldige VOG is dan kan er geen stage worden gelopen binnen Stichting Kindcentrum 
Ijsselrijk .  
Deze Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moet zelf aangevraagd worden door de student,  
dit kan met een link die vanuit Stichting Kindcentra IJsselrijk verstuurd wordt. Hiervoor dient de 
student zelf een mail te sturen naar kindcentra@ijsselrijk.nl met in de aanhef;  
aanvragen link voor V.O.G. student o.v.v. naam en desbetreffende locatie. 
Wanneer de VOG ontvangen is door de student dan kan hij/zij zich zelf inschrijven in het 
personenregister kinderopvang.  
Dat kan middels deze link-> https://personenregisterkinderopvang.duo.nl/ 
(In bijlage 1 vind je hiervan het stappenplan.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kindcentra@ijsselrijk.nl
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpersonenregisterkinderopvang.duo.nl%2F&data=02%7C01%7C%7Cba68f9d36f6b4da1f13208d7b46b7120%7C433dc2de309b412dadbbbe42d08e5e59%7C1%7C0%7C637176246813651451&sdata=gCZd%2BHzI7tePf0itmQh2TjzBwfLAgkWo%2Fvjw56E%2FDkc%3D&reserved=0
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Bijlage 1. Aanvraag VOG en inschrijving personenregister 

 
Hoe kom ik aan een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)? 
 
Deze moet je zelf aanvragen met een link die je van ons ontvangt, hiervoor stuur je eerst een mail 
naar kindcentrum@ijsselrijk.nl  met in de aanhef;  
aanvragen link voor V.O.G. ov.v. student naam en desbetreffende locatie. 
Graag in de mail je voor en achternaam en het email adres noteren waarop je de link wilt ontvangen. 
Wanneer je jouw VOG hebt ontvangen, moet je je inschrijven in het personenregister kinderopvang.   
 
Waarom een personenregister? 
Iedereen die werkt of woont op een locatie waar kinderen worden opgevangen, moet zich vanaf 1 
maart 2018 inschrijven in het Personenregister Kinderopvang.  
Op die manier worden álle medewerkers in de kinderopvang die een Verklaring Omtrent het Gedrag 
nodig hebben (dus inclusief studenten, uitzendkrachten, vrijwilligers en zelfstandigen) continu 
gescreend op strafbare feiten die belemmerend zijn voor het werken met kinderen.  
Zo draagt het personenregister bij aan de veiligheid binnen de kinderopvang.  
De GGD controleert bij inspectie ook of alle medewerkers gekoppeld zijn in het personenregister.  
 
De Vog en inschrijving personenregister kosten geld, hiervoor mag je de bon digitaal aanleveren bij 
kindcentrum@ijsselrijk.nl zodat je deze vergoed krijgt.   
Nadat je ingeschreven bent, koppelen wij jou in het register aan onze organisatie. 
Inschrijving én koppeling zijn voorwaarden om te mogen werken in de kinderopvang. 
 
Wat moet je doen?  
1. Vraag een DigiD aan mocht je deze nog niet hebben: 
Om in te loggen op het personenregister heb je een DigiD nodig.  
Heb je nog geen DigiD, dan kun je deze aanvragen via digid.nl/aanvragen.  
Binnen 5 werkdagen na je aanvraag krijg je een brief met inloggegevens thuisgestuurd. 
2. Zorg voor een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)  
3. Schrijf je in:| 
- via het personenregister: duo.nl/personenregisterkinderopvang  
- je persoonlijke gegevens worden automatisch gevuld via DigiD.  
- je moet zelf alleen je VOG-kenmerk opgeven.  
Dit kenmerk vind je rechtsboven op je VOG.  
 
Stel ons op de hoogte van je inschrijving door in het register een koppelverzoek in te dienen bij 
Stichting Kindcentra Ijsselrijk. 
Zo kunnen wij jou eenvoudig en tijdig koppelen aan onze organisatie.  
 
Heb je nog vragen over het aanvragen van een VOG of het Koppelen in het persoonsregister dan kun 
je mailen naar kindcentrum@ijsselrijk.nl 
  
 
 

mailto:kindcentrum@ijsselrijk.nl
mailto:kindcentrum@ijsselrijk.nl
mailto:kindcentrum@ijsselrijk.nl
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Bijlage 2. Gegevens student in dienst 
 
 
Naam student: 
Adres: 
Postcode en woonplaats: 
Telefoon:  
Telefoonnummer ouders: 
E-mail adres: 
 
Volgt de opleiding: 
Naam school: 
Adres school: 
Postcode en plaats: 
Begeleidend docent: 
Telefoonnummer school en docent: 
 
Naam locatie stageplek: Kindcentrum………. 
Welke groep: 
Naam stagebegeleider: 
Opleidingsjaar: 
Loopt stage van / tot: 
Op welke dagen: 
Is de student in bezit van VOG   ja/nee 
Is de student gekoppeld in het personenregister:  ja/nee 
Ontvangt de student stagevergoeding: ja/nee 
 
 
Handtekening student/student: ………………………………………….. 
 
 
Datum:……………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
Handtekening stagebegeleider: ………………………………………….. 
 
 
Datum:……………………………………………………………………….. 
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* deze gegevens worden voor aanvang van de stageperiode ingevuld.  
 
Bijlage 3. Stagevergoeding Kinderopvang Stichting Kindcentrum Ijsselrijk  (BOL) 
 

Naam student  

E-mail  

Locatie stageplek  

IBAN banknummer 
student 

 

Opleiding en niveau*  

Praktijkovereenkomst is 
aanwezig* 

 

Aantal dagen p. week*  

Totaal bedrag p. mnd  

Uitbetaling per maand  

Naam stagebegeleider  

Stage dagen 
Start datum: 
Eind datum:  

Handtekening student :                Handtekening stagebegeleider: 

        

                                                             

 

 

 
 
 
Voorwaarden stagvergoeding: 
 
* opleidingsniveau; mbo niveau 3 of 4 of hbo. 
  Na deze opleiding voldoet diploma aan kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker. 
* De werkgever heeft met student een praktijkovereenkomst gesloten volgens de Wet educatie en 
  beroepsonderwijs. 
* Aantal stagedagen per week: 
   Stagevergoeding per maand: 
1 dag p.wk.                 € 40  
2 dagen p.wk              € 80  
3 dagen p.wk              € 120  
4 of 5  dagen p.wk      € 160 
(uitgaande van een gemiddelde van 8 uren per dag)  
* Is de student veelvuldig afwezig geweest dan kan in er in overleg een herberekening plaatsingen. 
* Digitaal invullen; uitprinten, ondertekenen, inscannen en mailen naar kindcentrum@ijsselrijk.nl  
* Direct meesturen voor uitbetaling: kopie ID en kopie koppeling personenregister en formulier 
loonheffingskorting. 
 

mailto:kindcentrum@ijsselrijk.nl
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Bijlage 4. BBL traject 
 
 
Als student in de beroepsbegeleidende stage heb je al gekozen voor een bepaald beroep of 
vakrichting in het pedagogisch werkveld. In deze stage ligt de nadruk op het werkend leren en ben je 
al erg zelfstandig. Deze leerweg bestaat voor meer dan 60% uit praktijk. Als stagiair moet je steeds 
bedenken waarvoor je hetgeen wat je op school hebt geleerd nodig hebt in de praktijk. 
Elk jaar stellen we vast hoeveel BBL-plekken we beschikbaar hebben. Hierna volgt de 
sollicitatieprocedure door praktijkopleiders van de opleiding. 
Naast een POK gaan we samen een contract aan voor de duur van je opleiding. 


