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Elk jaar bieden we een groot aantal studenten de mogelijkheid van een boeiende en 

leerzame stage. Voor jou liggen er wellicht ook kansen. We hebben plek voor studenten 

die er zin in hebben en een relevante zorgopleiding volgen op mbo-, hbo- of wo-

niveau. Naast onze ‘zorgstages’ hebben we stages bij ondersteunende diensten als ICT 

en communicatie. Ons stagebeleid vind je hieronder. Het geeft een idee van wat je kunt 

verwachten.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Stagebeleid 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Achtergrond 

Wij dragen graag bij aan de ontwikkeling van toekomstige werknemers in de jeugdzorg. 

Met boeiende stages vergroten we het enthousiasme voor ons mooie vakgebied en 

staan we aan de basis van kwalitatief goede zorgprofessionals. Tegelijkertijd maken we 

opleidingen via de stages van leerlingen deelgenoot van ontwikkelingen in het veld.  

 

Beroepsvormende stage 

Parlan biedt voornamelijk beroepsvormende stages aan. We hebben geen snuffelstages 

of oriënterende stages. Een beroepsvormende stage wil zeggen dat je gedurende 

langere tijd als een volwaardig lid van een team of afdeling meedraait. Dat betekent dat 

je veel gaat leren en enorm groeit in je ontwikkeling.  

 

Duur van de stage 

Een beroepsvormende stage duurt tien maanden of langer, waarbij je een werkweek 

hebt van minimaal 24 uur. Dit heeft voor een groot deel te maken met de kinderen en 

jongeren die we ondersteuning bieden. Zij hebben behoefte aan continuïteit. Te veel 

veranderingen maakt onrustig, wat het resultaat van de behandeling en begeleiding 

niet ten goede komt.  

 

Je leeftijd 

Je leeftijd is iets om rekening mee te houden. Op sommige afdelingen kan een jonge 

leeftijd een handicap zijn. Bijvoorbeeld als je met 15- tot 18-jarigen werkt terwijl je zelf 

net zo oud of iets ouder bent. Maar goed, kalenderleeftijd zegt niet alles. Houd het in 

ieder geval in gedachten en overleg in voorkomende gevallen met de stagebegeleider 

van jouw opleiding.   

Stage lopen bij Parlan 
 



 

 

Begeleiding  

Tijdens je stage word je begeleid door een ervaren beroepskracht van Parlan. Met hem 

of haar heb je één of twee keer in de maand een gesprek over hoe het gaat, waar je 

tegenaan loopt, wat goed is, wat beter kan. We vinden het belangrijk dat jij je lekker 

voelt, vandaar. Je begeleider is tevens aanspreekpunt voor jouw opleiding. 

 

Wat we daarnaast afspreken met je opleiding, is dat we twee tot drie keer per jaar bij 

elkaar komen. Jij, de stagebegeleider van je opleiding en de stagebegeleider van Parlan. 

Het doel daarvan is om te evalueren, af te stemmen en vervolgafspraken te maken. 

Zodat we allemaal dezelfde focus hebben en jij een heel fijne stage.  

 

Supervisie 

In de jeugdzorg krijg je vanzelf te maken met problematische situaties. Sommige 

grijpen je meer aan dan andere. Dat heeft ook te maken met je eigen ervaringen. Als je 

je daarvan bewust bent, kun je er op een professionele manier mee omgaan. Dat vraagt 

om reflectie op je eigen leven. Supervisie vanuit je opleiding vinden we daarom 

noodzakelijk. 

 

Samenwerking met beroepskrachten 

In het kader van je leerproces kun je bij Parlan zelfstandig activiteiten voor cliënten 

opzetten. Dit kan alleen na overleg met je stagebegeleider. Bij groepswerk is het niet 

toegestaan dat je als stagiair alleen werkt. Er moet te allen tijde een beroepskracht in de 

buurt zijn. In het geval van ziekte kan een invaller zijn of haar taak overnemen.  

 

Per team worden afspraken gemaakt over het samenwerken van stagiairs en invallers. 

Natuurlijk heeft het onze voorkeur dat je als stagiaire samenwerkt met vaste teamleden, 

maar soms kan de samenwerking met een invalkracht een keuze zijn ten gunste van je 

leerproces en sowieso ten goede komen aan de continuïteit van de 

afdeling/werkzaamheden. 

 

Werktijden 

Sommige werkplekken brengen onregelmatige diensten met zich mee. Je wordt als 

stagiaire op dezelfde wijze ingeroosterd als de beroepskrachten. Je draait te allen tijde 

boventallig mee. Net als ieder teamlid kun je, in overleg met het team, verzoeken om 

vrije dagen. Je wordt vrij ingeroosterd voor de terugkomdag van school. 

 

Vakantie  

De vakantieplanning wordt in het team gemaakt en is mede afhankelijk van de eisen 

van de opleiding en de duur van de stage. Vrije dagen kun je in overleg met het 

team opnemen. 

 



 

Eigen verantwoordelijkheid  

Je bent als stagiair verantwoordelijk voor je eigen leerproces. Dit houdt onder andere in 

dat je zelf je leerproces in de gaten houdt, evenals de tijdstippen van je evaluatie. Jouw 

stagebegeleider van Parlan heeft geen leidende maar een begeleidende taak. 

 

Zelf verslagen schrijven 

Vanuit je opleiding ben je verplicht verslagen te schrijven. Verslagen over de instelling, 

het team en cliënten bespreek je eerst met je stagebegeleider. Voordat je de 

verslagen bij je opleiding inlevert, tekent de leidinggevende voor akkoord. Dit geldt niet 

voor de individuele leerverslagen. Je kunt deze natuurlijk wel gebruiken als leidraad 

voor het leerproces. 

 

Evaluatie van je stage 

Wij volgen de richtlijnen van je opleiding. 

  

Privacy 

Je bent verplicht om alles wat je in je stage onder geheimhouding wordt toevertrouwd 

niet te verspreiden of te bespreken met derden. Geheimpjes die jongeren aan je 

toevertrouwen, moet je in het belang van hun behandeling bespreken met collega´s. 

Gebruik je praktijkinformatie voor je opleiding, gebruik dan om privacyredenen 

gefingeerde namen. 

 

 

Solliciteren  

Hebben we een stage die interessant voor je is, upload dan je cv en schrijf een 

gloeiende motivatie. In je motivatie vertel je in ieder geval over de volgende zaken: 

 

-Welke opleiding je volgt en in welk studiejaar je stage wilt lopen 

-Bij welke hulpvorm en op welke locatie je stage wilt lopen en waarom 

-In welke regio je het liefste wilt stage lopen 

-Waarom je stage wilt lopen bij Parlan 

 

We verheugen ons op je sollicitatie. Als we denken dat we goed bij elkaar passen, 

nodigen we je vanzelfsprekend uit voor een goed gesprek.  
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Stage in fases 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Het stagejaar kent drie fasen. Elke fase heeft een specifieke invulling. De feitelijke 

invulling wordt mede bepaald door jouw leervragen, de eisen vanuit je opleiding, de 

situatie van de betreffende afdeling binnen Parlan en de resultaten van de tussentijdse 

evaluaties. Door de fasering kun je je competenties over het jaar verdelen. 



 

 

Inwerk- en kennismakingsfase (2 maanden) 

-Startgesprek met jou, de stagebegeleider van Parlan en de contactpersoon van je 

opleiding 

-Kennismaken met cliënten en teamleden 

-Bekend raken met de dagelijkse gang van zaken op de afdeling door observaties 

-Ondernemen van individuele activiteiten met jeugdigen 

-Opstellen en faseren van leerdoelen en deze bespreken in het team   

 

Uitvoeringsfase (5 maanden) 

-Aandacht voor methodisch werken 

-Het verder ontwikkelen van je beroepshouding en de samenwerking   

-Leren overzicht over de dag te hebben 

-In overleg zelfstandig activiteiten ondernemen tijdens een dagdeel 

-Het proces van de individuele hulpverlening onder schaduwbegeleiding uitvoeren 

-Je richten op beleid en organisatie 

-Bijwonen van vergaderingen buiten de teamvergadering 

-Eigen inbreng hebben in teamvergaderingen (teamlid worden) 

-Inzicht hebben in methodiek 

-Eigen handelen/werkstijl formuleren 

-Eigen sterkte/zwakte aangeven 

 

Verdiepingsfase (3 maanden) 

-Je eigen werkstijl beschrijven 

-je eigen visie op methodiek, instelling en werkveld ontwikkelen 

-Aantoonbaar verantwoording dragen voor een 24 uursdienst (indien van toepassing) 

 

Ten slotte bespreek je je stage, krijg je feedback en formuleer je nieuwe leerdoelen. Het 

is belangrijk dat je bijtijds stilstaat bij het afbouwen en afscheid nemen. Er moet daarbij 

aandacht zijn voor de sociaal-emotionele aspecten binnen het relatienetwerk van jezelf 

als stagiair Daarnaast moet duidelijk zijn hoe en wanneer je afscheid neemt. 
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Stagecontract/praktijkovereenkomst 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

-Jij en Parlan sluiten een stagecontract af 

-Jij, je opleiding en Parlan sluiten een praktijkovereenkomst af 

-Je gaat voor een periode van minimaal 10 maanden aan de slag 

-Je werkt 24 uur in de week of meer. We gaan uit van 30 uur. De resterende 6 uur 

is voor terugkomdagen, het schrijven van verslagen en dergelijke 

-Parlan betaalt een stagevergoeding conform Cao 



 

-Tijdens je stage ben je WA verzekerd 

-Als je geen ov-jaarkaart hebt, krijg je een reiskostenvergoeding conform Cao 

-Je bent verplicht een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen 

-De VOG kun je kosteloos aanvragen via Parlan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


