
Ben jij op zoek naar een stage en ben jij iemand die: 

• Graag samen met anderen op zoek wil gaan naar het beste voor het kind? 
• Vernieuwend bezig durft te zijn? 
• Openstaat voor ideeën van anderen? 
• Breder wil kijken dan de kaders van je eigen opleiding?  

Dan is een stage waarbij je samenwerkt met anderen  
in een interprofessioneel leerteam wat voor jou! 

GEZOCHT: 
STAGIAIRS VOOR ONZE LEERTEAMS



Leer je interprofessioneel samenwerken.
Dit betekent dat je samenwerkt met vijf  
tot tien mbo- en hbo-studenten van ver-
schillende opleidingen. Bijvoorbeeld een  
eerstejaars Pedagogisch Medewerker  
Kinderopvang, tweedejaars student Social 
Work, tweedejaars Onderwijsassistent, 
derdejaars pabo-student en tweedejaars 
Pedagogisch Professional Kind en Educatie. 
Je vervult in het leerteam verschillende  
rollen, zoals die van voorzitter en notulist.

Zet je het kind centraal.
Je kijkt niet alleen naar het kind in de  
organisatie, maar naar het kind in een 
bredere context. Hiervoor ga je samen  
aan de slag met thema’s uit de praktijk. 
Concreet betekent dit dat je met je leer- 
team een oplossing zoekt voor een  
vraagstuk binnen de organisatie waar  
je stageloopt. Jij draagt bij aan een oplos-
sing vanuit jouw eigen perspectief ( jouw 
specialisme en opleiding). Met de inzet 
van jullie verschillende expertises kan het 
kind zich zo goed mogelijk ontwikkelen.

Krijg je goede begeleiding.
De begeleider van het leerteam is betrok-
ken. Hij of zij zorgt voor een veilige setting 
waarin je intervisie hebt, samen leert en 
reflecteert, op constructieve wijze feedback 
leert vragen en geven en jouw ideeën, ken-
nis en vaardigheden ertoe doen! 

‘Het fijne van werken in een 
leerteam is dat je echt wat kunt 
betekenen voor de praktijkor-
ganisatie. Wij hielden ons bezig 
met de talenten van de boven-
bouwleerlingen. Wat wilden 
zij nog meer leren? Die talent-
gesprekken hebben we vertaald 
naar een mindmap. Dat lever-
de zes leergebieden op, zoals 
beeldende vorming en mode, 
techniek, de kinderraad, groen 
en dier, koken en sport. Aan de 
kinderen merkten we dat ze 
de activiteiten erg leuk vonden. 
En doordat we alles didactisch 
goed onderbouwd hebben,  
kunnen de studenten die na  
ons komen er zo mee verder.’ 
Anne Heierman, student 
Onderwijsassistent, Deltion College

IN EEN INTERPROFESSIONEEL 
LEERTEAM:



‘Toen ik de mbo-opleiding Onder-
wijsassistent deed, liep ik al stage 
in leerteams. Met elkaar iets or- 
ganiseren, uitvoeren en vervol-
gens kijken of dat wat je bedacht 
hebt ook lukt: dat vind ik leuk. In 
een leerteam ontdek je waar je 
heel goed in bent, je leert samen-
werken op zowel student- als 
schoolniveau. Je werkt ook aan 
een concrete opdracht voor de 
organisatie. Samen met je leer-
team verdiep je je daar goed in. 
Daardoor weet je wat er speelt 
en krijg je een betere band met 
de school.’ 
Guido Boers, student pabo, 
Hogeschool Windesheim

JIJ KRIJGT:

+
Nieuwe inzichten, meer kennis en inspiratie. 
Door samen te werken leer je meer over  
elkaars opleidingen en werk. Ook leer je  
organiseren, coördineren en leidinggeven  
en sturing geven aan je eigen leerproces. 

++ 
Veel ervaringen. Dat wat je leert van de op-
drachten die je met je leerteam uitvoert, kun je 
ook inzetten voor jouw eigen stageopdrachten. 

+++ 
Een waardevol cv. Je krijgt een bewijs van  
deelname aan een leerteam binnen dit bij- 
zondere project. En je kunt de interprofes-
sionele vaardigheden vermelden die je hebt 
verkregen door je ervaringen in het leerteam.

++++
Meer waarde voor de arbeidsmarkt. Dat wat 
je leert sluit beter aan bij wat werkgevers 
vragen, ze zijn dus op zoek naar jou! Zo kun  
je makkelijker werk van iemand overnemen, 
maar ook overstappen naar een andere func-
tie. Als lid van een leerteam heb je immers 
ook kennisgemaakt met andere beroepen  
en opleidingen. En dat komt goed uit: er is  
niet alleen meer vraag naar personeel, ook 
zoeken werkgevers mensen die meerdere  
functies kunnen uitvoeren en in diverse  
organisaties kunnen werken. Breed opgeleide  
studenten dus, die verschillende ervaringen 
hebben opgedaan in hun stages en daardoor 
ook meer uren en breed inzetbaar zijn.

Stagelopen in een interprofessioneel  
leerteam levert je dus heel veel op!

VAN JOU  
VERWACHTEN WE: 

• Dat je er wat extra tijd insteekt.  
Zo kom je tijdens je stageperiode  
geregeld met je leerteam bij elkaar,  
fysiek en/of online.

• Maximale inzet en teamspirit. 
Jullie werken samen aan een op- 
dracht van de organisatie. Dat doe je  
niet alleen: een leerteambegeleider  
van de stageplek én iemand vanuit  
de opleiding zorgt voor een fijne  
en passende begeleiding. 



‘Het vorige leerteam heeft 
gekeken hoe ze de taalont-
wikkeling bij kinderen van  
0 tot 12 jaar konden stimule-
ren. Wij zijn daarmee verdergegaan. Wat wij 
bijvoorbeeld hebben gedaan, is een aantal 
taalspelletjes – bedacht door het vorige leer-
team – daadwerkelijk maken. Om te kijken 
hoe en waar ze in te zetten zijn,  gingen we 
de wijk in. Het mooie is dat ons dezelfde din-
gen opvielen, ondanks dat we verschillende 
opleidingen deden. Ik denk dat interprofes-
sioneel samenwerken de toekomst is. Steeds 
vaker komen verschillende beroepsgroepen 
bij elkaar om een vraagstuk, een casus rond-
om een kind, te bespreken. Het leerteam  
is daar een mooi voorproefje van.’
Femke Jalving, student Pedagogisch 
Management Kind en Educatie, Windesheim

Is een project waarin praktijkorga-
nisaties – zoals kindcentra, scholen en 
wijkteams – intensief samenwerken.   
Het kind staat daarbij centraal. 
 
Meer weten? Kijk op kindeneducatie.nl  

Deelnemende opleidingen
Jouw leerteam kan bestaan uit  
studenten van Deltion College,  
Landstede MBO, Mbo Menso Alting 
Zwolle, Hogeschool KPZ, Hogeschool  
Viaa en Hogeschool Windesheim.

MEER WETEN? 
Ben je al enthousiast of heb je 
nog vragen? Neem dan contact 
op met de stagecoördinator (of 
het stagebureau) van je opleiding. 

HET INNOVATIECLUSTER KIND EN EDUCATIE:

Mogelijke stageplekken 
Je kunt je stage in een interprofessioneel 
leerteam doen op een aantal locaties van 
de volgende organisaties:
 
OOZ (Stichting Openbaar Onderwijs 
Zwolle), Catent, Vivente, Florion, SKO 
(Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland 
en Veluwe),  VOG (Veluwse Onderwijs-
groep), Accrete, Doomijn, KOO Meppel,  
Prokino, De Rode Bank, Stichting Iris, 
Raster, Travers Welzijn, WijZ, De Kern  
en Varietas.

          Bekijk hier het project in 2,5 min.

https://youtu.be/w5F3QHpAW6Q

