Handboek Dynamiek Scholengroep

Afspraken met betrekking tot het plaatsen van stagiairs
Bij wet is aangegeven dat iedere school een aantal stageplaatsen ter beschikking moet stellen. Het
aantal stageplaatsen per school bedraagt de helft van het werkelijk aantal groepen in dat schooljaar.
Een stageplaats kan tijdens het schooljaar door meerdere stagiairs worden ingevuld. Dit is afhankelijk
van het aantal stageperiodes gedurende het schooljaar.
De beschikbare stageplaatsen worden als volgt verdeeld:
80% Pabo-studenten van de Pabo’s uit de regio: Fontys Venlo en De Kempel
5% Pabo-studenten van overige Pabo’s
15% Studenten van overige instellingen o.a. Gilde Opleidingen en ROC’s.
In onderling overleg kan afgeweken worden van deze aantallen.
Verdeling Pabo-studenten.
De verdeling van de Pabo-studenten van Fontys Venlo en De Kempel is gerelateerd aan het aantal
studenten op deze opleidingen die wonen in het voedingsgebied van de Dynamiek scholen.
2/3 van het beschikbare aantal plaatsen voor 1e en 2e jaars studenten.
1/3 van het beschikbare aantal plaatsen voor 3e en 4e jaars studenten.
Aandachtspunten bij 4e jaars studenten:
• Het aantal beschikbare stageplaatsen wordt door de school rechtstreeks aan de opleiding
gemeld.
• Deze studenten schrijven een sollicitatiebrief naar de school, de school draagt zorg voor de
‘sollicitatieprodecure’.
• De leervraag (afstudeerproject) dient afgestemd te worden op de vraag / mogelijkheden van de
school.
Overige verzoeken:
• Manager P&O is contactpersoon voor de opleidingen. Alle aanvragen voor stagiairs worden
bovenschools gecoördineerd. Aanvragen op schoolniveau worden niet in behandeling
genomen.
• Studenten die huishoudelijke ondersteuning kunnen verzorgen (o.a. niveau 2 van de Gilde
Opleidingen) op scholen > 300 leerlingen.
• Niet ‘onderwijsinhoudelijke’ verzoeken worden geplaatst bij het bestuursbureau en van
daaruit worden de verzoeken naar de scholen geleid.
• Stages vanuit het VMBO worden met individuele scholen afgesproken en vallen buiten deze
regeling.
Procedure:
In mei/juni wordt tijdens het opstellen van het schoolformatieplan het aantal stageplaatsen voor het
volgende schooljaar vastgesteld.
De beschikbare stageplaatsen worden door de manager P&O geïnventariseerd. Met uitzondering van
de 4e jaars Pabo-studenten wordt het aantal stageplaatsen gecommuniceerd met de opleidingen. De
diverse opleidingen geven aan in welke mate zij gebruik zullen c.q. willen maken van de beschikbare
stageplaatsen.
Definitieve vaststelling en terugkoppeling naar de scholen vindt plaats voor de zomervakantie.
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