
Beleid aannemen van stagiairs 
 
Jaarlijks krijgen we vele verzoeken binnen van studenten die hun stage voor langere of 
kortere termijn willen lopen op de SVS. 
Het is onze plicht en ons belang om op deze manier een bijdrage te leveren aan de 
opleiding van nieuwe leraren.  
In dit beleidsplan worden de afspraken omtrent aanname van stagairs aangescherpt. 
 
Stagiairs kunnen alleen aangenomen worden via de betreffende coördinator; de stage 
coördinator.  
Leraren die een verzoek krijgen voor een stage verwijzen altijd door naar de 
coördinator. Ook voor  korte snuffelstages.  
 
Stagiairs die solliciteren naar een stage plaats moeten voldoen aan de volgende eisen: 

- gemotiveerd zijn voor het geven van vrijeschoolonderwijs 
- zich willen aanpassen aan cultuur en omgangsvormen van de SVS 
- les willen geven van uit het leerplan van de VS 
- als het gaat om oud-leerlingen: niet minder dan 2 jaar van school af zijn. 

 
Is iedere stagiair geschikt voor onze school? 
Elke stagiair doet zijn/haar sollicitatie voor een stageplaats op onze school vergezeld  
gaan met een motivatiebrief. De motivatiebrief is geadresseerd aan de 
stagecoördinator van onze school.  
Daarin moet de student aangeven waarom er juist een stage plek wordt gezocht op een 
school voor voorgezet vrijeschoolonderwijs. 
De motivatie voor vrije schoolonderwijs is dus belangrijk 
 
Elke student respecteert de specifieke omgangsvormen zoals wij die kennen op onze 
school (zoals het geven van een hand aan begin en einde van de les, en het respectvol 
omgaan met de leerlingen) Ook sluit de stagiair met betrekking tot de gegeven lessen 
aan bij het leerklimaat en leerplan van de SVS. Daarvan moet hij of zij natuurlijk op de 
hoogte worden gesteld door de stagebegeleider. 
Het is belangrijk dat de stagiair bereid is om zich aan te passen aan de cultuur van de 
SVS. 
 
VOG 
Stagiairs die ook alleen voor de klas zullen staan  moeten een verklaring omtrent gedrag 
(VOG) aanvragen en inleveren bij de coördinator.  
 
Oud leerlingen als stagiair  
Regelmatig komen er stageverzoeken van oud-leerlingen. Eenmaal zelf voor de klas is 
een school toch nog anders dan zij jaren hebben gedacht. Ook is het een mooie manier 
om de achtergrond van het vrije schoolonderwijs nog eens van een andere kant onder 
de loep te nemen als (aankomend-)professional in plaats van als leerling. In die zin is 
een stage op eigen school ook zinvol. 
De eerste stages na het verlaten van de school zijn minder geschikt om op de eigen 
oude school te doen.  De student heeft nog onvoldoende afstand opgebouwd om 
objectief naar de lessen, de leraren en de school te kijken.  



Stagiairs moeten eerst in het regulier of ander onderwijs ervaring op doen om met een 
frisse blik naar de SVS te kunnen kijken. Ook zijn er nog te veel leerlingen die de stagiair 
kennen als schoolgenoot waardoor de stagiair in een vreemde dubbele positie terecht 
komt. Een snuffelstage is naar onze mening niet zinvol als je nog niets anders kent dan je 
eigen school. 
Wanneer een student binnen 2 jaar na het verlaten van de school met een stage verzoek 
komt kan hem/haar een stage in een later stadium worden aangeboden. 
 
Wil je stage lopen bij ons op de Stichtse Vrije School? Stuur dan je aanvraag plus 
motivatiebrief naar schoolleiding@svszeist.nl o.v.v. aanvraag stage.   
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