
STAGEBELEID 

Alkmaar, 30 maart 2020 

Beste stagiair, welkom bij de Klas op Wielen,  leuk dat je stage wil lopen bij ons.  
De Klas op Wielen heeft naast het  stagereglement, waarin de formele rechten en plichten staan beschreven, ook 
een stagebeleid. In dit stagebeleid wordt inhoudelijk en organisatorisch ingegaan op de stage. Bij de Klas op 
Wielen zijn er veel mensen werkzaam, die meewerken in verschillende disciplines.  De medewerkers die 
werkzaam zijn op de groep, de chauffeurs die de kinderen bij de Klas op Wielen vervoeren, de busbegeleiders 
die ondersteuning bieden tijdens de busritten, de therapeuten, het bestuur en de Raad van Toezicht die toe zien 
op de kwaliteit van de zorg die wij verlenen en vanaf nu ben ook jij onderdeel van dit grote geheel. Om jou als 
stagiaire voor te bereiden op je stage binnen de Klas op Wielen, is dit stagebeleid één van de handvatten. Ook 
kan je de website www.klasopwielenalkmaar.nl raadplegen en daarnaast kan je ook altijd contact met ons 
opnemen. De contactgegevens worden onderaan dit document weergeven en staan ook benoemd op onze 
website.  

Algemeen 
De Klas op Wielen is een ‘Samen naar school klas’. Bij ons krijgen de kinderen met een (ernstig) meervoudige 
beperking les binnen een reguliere school. Ons doel, is om samen met verschillende partijen te werken naar 
inclusie. Dit realiseren wij, door dagelijks gezamenlijke activiteiten te ondernemen met kinderen van de reguliere 
school, het Kompas. Elk kind van de Klas op Wielen is gekoppeld aan een basisschool klas, waarmee zoveel 
mogelijk rekening is gehouden met de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van het kind.  Naast onze locatie bij 
basisschool het Kompas, hebben we nog een vestiging bij het Clusius College. De kinderen van locatie 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 Klas op Wielen ondersteunen we 17 kinderen met een (ernstig) meervoudige beperking. De leeftijd van de 
kinderen varieert op dit moment van 2 tot 17 jaar en daarnaast zijn de vastgestelde syndromen en beperkingen 
ook heel divers. Door deze enorme diversiteit, is het van belang dat je als stagiair over diverse vaardigheden 
beschikt en leert tijdens je stage en deze kan inzetten tijdens het begeleiden van de kinderen bij de Klas op 
Wielen.  

Werkwijze 
Bij de Klas op Wielen werken we meestal één op één. Elk kind krijgt dagelijks ondersteuning van één 
medewerker. Elke ochtend beginnen we met een ochtend-overleg. Tijdens dat overleg bespreken wie welk kind 
die dag begeleidt en ondersteund.  Dit sluit aan bij het doel wat wij als zorginstelling hebben:  ‘Alles wat je doet, 
komt het kind ten goede.’ 

Voordat je stage officieel begint, wordt er een stagebegeleider aan je gekoppeld. Dit is een medewerker uit ons 
team. In de eerste weken loop je met je stagebegeleider of andere medewerker mee. Hierdoor wordt het mogelijk 
gemaakt om te observeren en de kinderen van de Klas op Wielen te leren kennen. Daarnaast bekijk je aan het 
begin van je stage samen met je stagebegeleider, wat er van jou wordt verwacht gedurende de stage periode.  
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Werkzaamheden van de stagiair 
Als stagiair moet je de kans krijgen om met de kinderen binnen de Klas op Wielen aan de slag te gaan, dingen te 
proberen en daarmee te werken aan je eigen ontwikkeling als professional. Tegelijkertijd is het voor de 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 kind vastgesteld wat je als stagiair mag doen.  

Elke stagiair wordt gekoppeld aan één van de kinderen, dat noemen we ‘je aandachtskind’. Je stage wordt 
voornamelijk vorm gegeven op het desbetreffende aandachtskind. De opbouw van de werkzaamheden met het 
kind is als volgt:  

1. Je wordt ingepraat en je kan je inlezen op jouw aandachtskind. Dit doe je door het zorgleerplan te 
bestuderen. De risico’s tijdens de zorg en ondersteuning worden besproken met je stagebegeleider.  

2. Je observeert hoe de vaste medewerkers hun werkzaamheden uitvoeren.   
3. Je gaat zelf met het kind 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 op pad met een kind. 

De taken die erbij horen, om je uiteindelijk nog verder te verdiepen in een kind zijn als volgt: 
1. Je doet mee met de evaluatie van het afgelopen zorgleerplan binnen de KOW.  
2. Indien gewenst ga je mee met het oudergesprek. 
3. Je helpt mee met het opstellen van het nieuwe zorgleerplan.  
4. Je helpt mee met het nader uitwerken van de doelen en activiteiten.  

Wij hebben er als organisatie voor gekozen om je in eerste instantie te laten richten op één van de kinderen, 
omdat je op die manier een goede, professionele en veilige band creëert met elkaar. Daarmee is de kans groot 
dat je het doel van de stage ‘om te werken vanuit het perspectief van het kind’ behaald. Vervolgens ben je tijdens 
de rest van je stage in staat om de verdieping in te gaan en om jezelf als professional te profileren. Ook krijg je 
voldoende gelegenheid om je in de andere kinderen te verdiepen en met hen dingen te ondernemen.  

Rapportagesysteem  
Wij rapporteren aan het einde van de dag, via Familienet. Elk kind heeft een eigen profiel en pagina, waar de 
ouders, medewerkers van de Klas op Wielen en familieleden van het kind kunnen meelezen. Wij rapporteren 
over de doelen waaraan we hebben gewerkt en de activiteiten die we hebben ondernomen met het kind. Aan het 
begin van je stageperiode krijg je een eigen account waarmee je kan rapporteren op Familienet.    

Het einde van je stage 
Je hebt je stageperiode afgerond en je bent klaar met je opdrachten. We hebben veel van elkaar geleerd en 
kijken terug naar een zinvolle periode.  
Je hebt de kinderen goed leren kennen en zij hebben iemand erbij gekregen die een goede aanvulling is op onze 
beroepsgroep.  

Klas op Wielen 
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