STAGEBELEID

Alkmaar, mei 2019
Beste stagiair en/of betrokkene bij de stage bij Stichting Klas op Wielen (KOW). Naast het
stagereglement waarin de wederzijdse formele rechten en plichten beschreven staan,
heeft de KOW ook een stagebeleid. In het stagebeleid wordt inhoudelijk en
organisatorisch op de stage ingegaan. Bij de KOW zijn er veel mensen die meewerken en
meehelpen in verschillende disciplines. Overdag de werknemers bij de twee locaties,
tijdens het vervoer de chauffeurs en de busbegeleiders, mensen in de raad van toezicht
en als stagiair ben jij vanaf nu onderdeel van dat grote geheel.
Om je als stagiair voor te bereiden op je stage bij de KOW is dit stagebeleid een van de
handvatten, daarnaast kan de website www.klasopwielenalkmaar.nl geraadpleegd worden
en er is te allen tijde ruimte om je vragen vooraf te stellen.

Klas op Wielen
De Klas op Wielen is een Samen naar School klas, hierin krijgen kinderen met een
(ernstige) meervoudige handicap les binnen of nabij een reguliere school. Het doel van de
KOW is om samen met verschillende partijen te werken naar inclusie. Dit wordt gedaan
door gezamenlijke activiteiten te ondernemen met kinderen zonder handicap. Elke cliënt
van locatie Het Kompas is aangesloten bij een basisschoolklas, waarmee er zoveel mogelijk
rekening is gehouden met de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van de cliënt. De cliënten
van locatie Het Clusius bezoeken de verschillende praktijklessen die daar gegeven worden.
Deze aansluiting is een van de belangrijkste doelen die voor onze kinderen nagestreefd
worden. Zoals de slogan luidt: ‘Zorg bijzonder, school gewoon!’

Doelgroep
Bij de KOW worden 17 cliënten met (ernstige) meervoudige handicaps ondersteund. De
leeftijd van de cliënten varieert op dit moment van 2 tot 17 jaar. De handicaps van de
cliënten zijn divers. Er is onder andere een cliënt met het Rett syndroom, een cliënt met
het Syndroom van West, een cliënt met het syndroom van Aicardi en een cliënt met een
evidente aanlegstoornis van de grote en kleine hersenen. Door de enorme diversiteit, is
het belangrijk dat je als stagiair diverse vaardigheden kan inzetten bij het begeleiden van
de cliënten. Deze vaardigheden ga jij onder andere leren tijdens je stageperiode bij de
KOW.

Werkwijze

Bij de KOW werken we meestal één op één met de cliënten. Elke cliënt heeft dus één
medewerker die hem die dag ondersteunt. Wie dat is, wordt ’s ochtends bij het overleg
besproken. Dit sluit aan bij het doel wat wij als zorginstelling hebben met de stage die je
hier komt volbrengen: ‘’Alles wat je doet, komt het kind ten goede.’’
De eerste weken dat je hier stageloopt proberen we zoveel mogelijk contact tussen jou en
je stagebegeleider te plannen. Zo kan je wennen aan je nieuwe plek en de nieuwe
collega’s. Daarbij proberen we je in te zetten op een manier waarbij je de eerste weken
alleen hoeft mee te lopen en je niet per direct verantwoordelijk bent voor één van de
cliënten.

Daarnaast bekijk je aan het begin van je stage samen met je stagebegeleider naar de
dingen die je gedurende het jaar allemaal moet doen voor je opleiding, daarvoor maak je
een leerwerkplan en een goede planning.

De werkzaamheden van de stagiair
Als stagiair moet je de kans krijgen om met de cliënten van de KOW aan de slag te gaan,
dingen uit te proberen en daarmee te werken aan je eigen ontwikkeling als professional.
Tegelijkertijd is het voor ouders soms spannend als een stagiair met hun kind aan de slag
gaat, in plaats van de vertrouwde vaste medewerker. In de zorgleerplannen wordt per
cliënt vastgesteld wat je als stagiair mag doen.
Elke stagiair heeft in beginsel een ‘aandachtskind’, de stage wordt voornamelijk ingericht
op het desbetreffende aandachtskind. De opbouw van de werkzaamheden met de cliënt is
als volgt:
1. Je wordt ingepraat en je kan je inlezen op jouw aandachtskind, dit doe je onder andere
door het zorgleerplan te bestuderen. De risico’s tijdens de zorg en ondersteuning worden
besproken.
2. Je observeert hoe de vaste medewerkers de dingen doen met de cliënt.
3. Je gaat zelf met de cliënt aan de slag, eerst onder begeleiding en daarna steeds
zelfstandiger.
4. Je mag samen met een vaste medewerker met het kind op het schoolplein en/of naar
een van de klassen van de school.
5. Je mag alleen met het kind op het schoolplein en/of naar de klas.
6. Je mag alleen naar de kinderboerderij, boodschappen doen, een wandeling maken, etc.
De taken die erbij horen om je uiteindelijk nog verder te verdiepen in een kind zijn als
volgt:
- Je doet mee met de evaluatie van het afgelopen zorgleerplan binnen de KOW.
- Indien gewenst ga je mee met het oudergesprek.
- Je helpt mee met het opstellen van het nieuwe zorgleerplan.
- Je helpt mee met het nader uitwerken van de doelen en activiteiten.
Door je in eerste instantie te richten op één cliënt bouw je zo snel mogelijk een goede,
deskundige en veilige band op met het desbetreffende kind. Daarmee wordt het doel van
de stage om te werken vanuit het perspectief van het kind waarschijnlijk gehaald, want
vervolgens ben je de rest van het schooljaar in staat extra dingen met hem/haar te
ondernemen en uit te proberen. Hierna krijg je voldoende gelegenheid om je in de andere
kinderen te verdiepen en met hen dingen te ondernemen. Hierbij wordt bewust geen
tijdsplanning gegeven, omdat vanzelf merkbaar wordt wanneer dat zo ver is. We willen
graag dat je dit zelf aangeeft.

Rapportagesysteem
De doelen waaraan je werkt en de activiteiten die je onderneemt met de cliënt waarmee
je gedurende de dag werkt, worden aan het einde van de dag gerapporteerd via
familienet. Familienet is een online platform. Elke cliënt heeft een eigen pagina waar
ouders, alle begeleiders van de KOW en soms zelfs opa’s, oma’s, tantes, etc. kunnen
meelezen. Aan het begin van je stageperiode krijg je een eigen account waarmee je kan
rapporteren op familienet.

Het einde van de stage
Aan het einde van je stageperiode (hopelijk):
- Ben je geslaagd voor je stageopdrachten.
- Kijken we terug op een plezierige samenwerking en hebben we van elkaar diverse dingen
geleerd.
- Heb jij de cliënten goed leren kennen en weet je wat hun mogelijkheden en beperkingen
zijn en hoe je daarmee om moet gaan.
- Hebben onze cliënten iemand erbij gekregen die in staat is om hen veiligheid, uitdaging
en goede zorg te bieden.
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