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Protocol	Stagiaires	
	

Regels die gehandhaafd worden  
 

• Stagiaires dragen nooit de verantwoordelijkheid voor kinderen. De 
verantwoordelijkheid ligt te allen tijde bij de pedagogisch medewerkers van 
desbetreffende groep. 

• Stagiaires staan altijd boventallig en worden dus niet meegenomen in de BKR. - 
Stagiaires worden alleen ingezet met een goedgekeurd VOG. 

• Er worden afspraken gemaakt met de stagiaires; welke werkzaamheden zal ze wel of 
niet verrichten. Dit hangt af van het niveau van de opleiding, leerjaar en leerdoelen. 

• Stagiaires krijgen geen stagevergoeding.  
• Wanneer een stagiaires op de afgesproken datum verhinderd of verlaat is, laat diegene 

dit weten aan de desbetreffende groep of aan het kinderdagverblijf. 
• Stagiaires tekenen de ‘Akte van vertrouwelijkheid’. 
• Stagiaires krijgen geen privé gegevens van personeel, kinderen of ouders. Ze krijgen 

het telefoonnummer van ZamZam en het emailadres van hun persoonlijk begeleider 
voor het doorsturen van de opdrachten.  

• Te allen tijden wordt er Nederlands gesproken op ons kinderdagverblijf. 
• Contact met de ouders wordt door een pedagogisch medewerker van ZamZam 

gedaan. Wanneer er vertrouwen is dat de stagiaire deze contacten ook kan aangaan 
(doordat er al een tijd stage is gelopen, doordat opdrachten dit vragen, doordat 
diegene aan het eind van de opleiding zit) blijft de verantwoordelijkheid nog te allen 
tijden bij de pedagogisch medewerkers van desbetreffende groep.  

 
Wat verwachten wij van stagiaires: 
 

ü Voorbeeldfunctie:  
Als stagiaire vervul je een voorbeeldfunctie voor kinderen. Denk daarbij aan de bovengenoemde 
kinderregels. (let ook op o.a. taalgebruik en gedrag) Voor uitstraling en look verwachten wij dat 
kleding kuis en netjes is. Een minirok, hotpants, inkijk blouses of een zichtbare decolleté zijn niet 
toegestaan eveneens dien je ook te letten op te lange nagels, grootte oorbellen, hangers, kettinkjes 
en/of piercing welke heel leuk maar toch kind -onveilig zijn. Met betrekking tot parfum en geur 
verspreidende deo is het niet toegestaan dat deze een sterke geur verspreiden. De voorbeeldfunctie 
geldt niet alleen binnen ZamZam, ook daar buiten is het belangrijk het “goede voorbeeld” te geven 
(door in BSO ZamZam stage te volgen respecteer je onze islamitische identiteit, onze instelling en 
haar medewerkers)De voorbeeldfunctie geldt niet alleen binnen ZamZam, ook daar buiten is het 
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belangrijk het “goede voorbeeld” te geven (door in BSO ZamZam stage te volgen respecteer je onze 
islamitische identiteit, onze instelling en haar medewerkers) 

• Dat ze er representatief uit zien. Geen blote buiken, bilnaad bij bukken, hinderlijke 
zichtbare piercing en geen strakke kledij of overdreven gebruik van make-up. 

• Dat ze zorgen voor goede lichamelijke verzorging en frisse, schone kleren. 
• Dat ze zelf verantwoordelijkheid dragen voor het afmelden of doorgeven van verlaat 

zijn. Ze bellen zelf af. 
• Dat persoonlijke afspraken zoveel mogelijk gepland worden buiten stagetijd. 
• Dat ze zelf verantwoordelijkheid dragen voor hun opdrachten en toetsen. De 

opdrachten op stage worden samen gepland met de begeleider. 
• Dat ze open en eerlijk zijn en lief voor de kinderen. 
• Dat ze beleefd zijn naar ouders en collegiaal zijn. Wat kunnen stagiaires van ons 

verwachten  
• Het wegwijs maken op de groep en bekend maken met de werkwijze van ZamZam. 
• Begeleiding bij de opdrachten en het leerproces.  
• Openheid en eerlijkheid en collegialiteit. 
• Een leerzame, gezellige periode.  

 
 


