Wat kan ik na mijn stage?
Het is fijn wanneer jij na jouw stage echt aan het werk kunt bij het bedrijf waar jij
stageloopt. Dan weet je immers precies of je het werk en de collega’s leuk vindt.
Er moet dus een klik zijn tussen jou en het bedrijf. In dat geval kun je officieel in
dienst worden genomen door jouw baas. Je loopt dan niet meer stage, maar hebt
een echte baan.

VSO Talryk is onderdeel van SO Fryslân. Het onderwijs
op de scholen van SO Fryslân is er op gericht om leerlingen met een speciale ondersteuningsvraag voor te
bereiden op een zo zelfstandig mogelijke en passende
plek in de maatschappij. We bieden leerlingen onderwijs
op maat door iedere leerling te benaderen vanuit eigen
mogelijkheden, in een veilige en stimulerende omgeving.
De bundeling van kennis en professionaliteit die
binnen de stichting aanwezig is, maakt van SO Fryslân
een regionaal kenniscentrum op het gebied van
speciaal onderwijs. Deze wordt actief gedeeld met
haar maatschappelijke omgeving. Zo is SO Fryslân
Spil in speciaal onderwijs.
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Samen werken aan jouw toekomst!

Stagelopen
hoe werkt dat
bij VSO Talryk?
Samen werken aan jouw toekomst!

Waarom ga je stagelopen?
Tijdens je stage werk je aan 9 werknemersvaardigheden. Dit zijn dingen die
je moet kunnen als je als medewerker aan de slag gaat bij een baas.
Benieuwd welke dat zijn? We noemen ze hieronder.

Stagelopen bij VSO Talryk;
hoe werkt dat?
Iedere leerling van VSO Talryk gaat stagelopen. Dat doe je op je eigen niveau
en in een sector die bij jou past. Je begint met een stage op onze eigen school.
En als het lukt, ga je daarna bij een echt bedrijf stagelopen. In deze folder
vertellen we hoe jouw stage er in de praktijk uit ziet.
Waar kun je stagelopen?
Het doel van de stage is dat jij ontdekt welk beroep bij je past. Tijdens een stage
kun jij alvast snuffelen aan dit beroep. Je kiest voor een sector die jou leuk lijkt.
Daarbij heb je de keuze uit:
• zorg en welzijn: je werkt bijvoorbeeld bij een lunchroom
• techniek: je werkt bijvoorbeeld in de werkplaats van een fietsenwinkel
• land- en tuinbouw: je werkt bijvoorbeeld bij een tuincentrum
• economie: je werkt bijvoorbeeld in een winkel
Let op: Dit zijn maar een paar voorbeelden. We hebben nog veel meer leuke
stageplekken waar jij uit kunt kiezen!

3 Fases
We kunnen ons voorstellen dat stagelopen best spannend kan zijn.
Daarom bouwen we het langzaam op. We hebben jouw stages verdeeld in 3 fasen:
BIS-stage, BES-stage en ZES-stage. Hoe dat werkt lees je hier.

BIS-stage: Begeleide Interne Stage
In fase 2 ga je bij ons stagelopen. Dat doe je gewoon op onze eigen school.
Je gaat bijvoorbeeld helpen met schoonmaken van het gebouw. Je krijgt hierbij
begeleiding van een praktijkdocent.

BES-stage: Begeleide Externe Stage
In fase 2 ga je ook stagelopen bij een bedrijf in de omgeving van onze school.
Deze stage doe je samen met een aantal andere leerlingen. Er zijn in totaal
4 verschillende BES-stages.

ZES-stage: Zelfstandige Externe Stage
Als je 16 jaar bent ga je naar de laatste fase. Je gaat 1 dag per week stagelopen
bij een bedrijf. Dat doe je volledig zelfstandig. Wij begeleiden je en gaan mee om
kennis te maken met het bedrijf. Maar daarna ga jij zelfstandig naar je stage.
Binnen het stagebedrijf heb je je eigen contactpersoon. Je bent dus zelfstandig
aan het werk, zoals een echte werknemer.

Natuurlijk helpen wij jou om je voor te bereiden op de stages. Dat doen we
onder andere met een informatieavond voor je ouders/verzorgers en jij krijgt
nog een stagecursus. Ook krijg je van ons een agenda, waarin we alle belangrijke
dingen zetten.

1. samenwerken en overleggen
2. instructies en procedures opvolgen
3. de juiste materialen en middelen op een doelmatige en doelgerichte
manier inzetten
4. eigen werkzaamheden plannen en organiseren
5. kwaliteit leveren in arbeidsmatige situaties
6. ethisch en integer handelen in werksituaties
7. omgaan met veranderingen en je aanpassen
8. omgaan met druk en tegenslag
9. adequaat vragen stellen
In Fase 2 krijg jij jouw eigen portfolio. Dit is een map, waarin we precies
bijhouden hoe het met jouw werknemersvaardigheden gaat, welke certificaten
jij haalt en op welke plekken je stageloopt. Zo kun je dus precies zien waar je al
heel goed in bent en waar je nog aan moet werken. En bovendien kun je met jouw
portfolio aan je baas laten zien wat jij allemaal kunt!

