Beroepsvereniging voor Stagebegeleiders
Misschien vraag je je als stagebegeleider wel eens af…
“Mijn leerling krijgt geen Wajong meer… Wat nu? Hoe kan ik mijn stagenetwerk uitbreiden met de juiste
bedrijven? Zijn er straks nog dagbestedingsplekken voor mijn leerlingen? Is er een overzicht van
uitstroommogelijkheden? Hoe betrek ik werkgevers bij het onderwijs? Hoe maak ik van een wensbaan een
kansbaan? Mijn caseload voor stagebegeleiding is 45 leerlingen per week… Is dat te veel of niet? Hoe blijf ik op
de hoogte van alle veranderingen op het gebied van stage, dagbesteding en werk?”

BVSB
Veel stagebegeleiders worden dagelijks geconfronteerd met dit soort vragen! Maar waarom zou je zelf het wiel uitvinden als
je ook in gezamenlijkheid kunt werken aan praktische oplossingen?
Uit veldraadpleging is namelijk naar voren gekomen dat er bij veel stagedocenten en -coördinatoren (hierna te noemen
stagebegeleiders) behoefte is aan kennisuitwisseling, ontmoeting en professionalisering. Dit om nog beter in te kunnen
spelen op alle externe ontwikkelingen en onderwijsinhoudelijke trends! Daarom is per 1 december 2014 de
Beroepsvereniging voor Stagebegeleiders (BVSB) opgericht.

Lid worden?
Je bent al lid van de BVSB voor maar € 149, – per jaar!
En dan maak je direct gebruik van de voordelen van de beroepsvereniging: Het kennisplatform, gratis toegang tot de twee
jaarlijkse themabijeenkomsten waarvan de eerste al gepland staat op 20 mei 2015! De regionale kijk-in-de-keuken-sessies op
locaties van leden, periodiek informatie over en kortingen op congressen, trainingen en workshops… en nog veel meer!
Niets meer willen missen? Meld je dan nu aan via www.bvsb.nl.
Heb je nog vragen? Aarzel dan zeker niet om even te mailen naar info@bvsb.nl.
Voor meer informatie kun je ook even bellen met Jelle Bosch op 06 – 22 49 14 54

Ontmoeting

Professionalisering

Persoonlijk kennis maken en het delen van ervaringen

Als stagebegeleider schakel je continu tussen verschillende

is waardevol! Daarom organiseert de BVSB één keer

rollen: Onderhandelaar, verbindingsofficier, trouble-shooter,

per jaar een Werkcongres! Daarnaast ben je als

plannenmaker zijn maar enkele voorbeelden van rollen uit je

stagebegeleider twee keer per jaar van harte welkom

dagelijkse praktijk. En al die verschillende rollen vragen

bij de Themabijeenkomsten waarbij je na een korte,

natuurlijk om verschillende vaardigheden en inzichten!

inspirerende inleiding met elkaar aan de slag gaat.
Bijvoorbeeld om praktische handvatten uit te wisselen
die direct toe te passen zijn in je dagelijkse praktijk of
concrete

oplossingen

te

bedenken

voor

veel

Daarom

selecteert de BVSB voor haar leden de beste

trainingen tegen de beste prijs! Daarbij is de BVSB
voortdurend op zoek naar een specifiek cursusaanbod dat
tegemoet komt aan al deze rollen en dagelijkse praktijk van

voorkomende vragen of problemen.

jou als stagebegeleider.

Kijkje in de keuken

Kennisuitwisseling

De regionale contactpersonen van de BVSB speuren

De BVSB is ook een platform voor waar meer dan 500

speciaal voor leden naar goede, inspirerende ‘Kijkjes in

scholen

de

regionaal

praktijkonderwijs aan gekoppeld zijn. Met dit digitale

georganiseerd en ondersteund met een relevant en

platform leg je je vraag direct neer bij jouw collega

herkenbaar programma voor jou als stagebegeleider,

stagebegeleiders die deze specifieke vraag of situatie

samengesteld door de BVSB.

wellicht al eens aan de hand hebben gehad. Ook kunnen

keuken’.

Deze

kijkjes

worden

voor

voortgezet

speciaal

onderwijs

en

jouw succeservaringen anderen verder helpen bij hun
Zo zou het zomaar eens kunnen
dat je direct in contact gebracht
wordt met de wethouder van
jouw gemeente!

inspanningen om leerlingen succesvol naar een passend
vervolg te begeleiden! En uiteraard mag je vanuit de BVSB
ook antwoorden verwachten op het gebied van beleid,
wetgeving en recente ontwikkelingen. Kortom, het
platform brengt je in contact met kennis, ervaring en
informatie!
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