Stagebeleid
Vespucci College
Curaçao
Inleiding
Het Vespucci College maakt regelmatig gebruik van de diensten van
stagiairs. De ervaringen zijn goed. Voor de school betekent de aanwezigheid
van stagiairs een extra ondersteuning; stagiairs geven na afloop van de
stage allemaal aan een geweldige tijd op het Vespucci College te hebben
gehad, met veel mogelijkheden voor eigen initiatief en eigen ontwikkeling.
Procedure
Wanneer een student geïnteresseerd is in een stageplaats op het Vespucci
College dient deze contact op te nemen met de rector. Middels een brief
motiveert de student de keuze voor het Vespucci College en geeft hij/zij
antwoord op de vragen: wat kun jíj betekenen voor de school, wat kun jíj
bijdragen, wat zou jíj graag willen? In de bijlage tref je de tekst aan
waarmee we studenten willen motiveren te solliciteren naar een stageplaats
op het Vespucci College..
De brief bestaat uit:
1. motivering
2. cv
3. referenties
Na ontvangst van de brief zal de aanvraag in overweging worden genomen
en eventueel worden doorgespeeld aan de betreffende vakdocent(en).
Vervolgens neemt de school contact op met de student.
Verantwoordelijkheden en afspraken
De verantwoordelijkheden in de relatie “school” en de student luiden als
volgt:
• De vakdocent is altijd verantwoordelijk, ook wanneer de
stagiair/student zelfstandig lessen geeft en is tijdens die uren op
school aanwezig.
• De vakdocent is de begeleider van de stagiair, ook met betrekking tot
de schoolorganisatie.
• De vakdocent maakt samen met de stagiair een beschikbaarheids/aanwezigheidsrooster. Deze gaat naar de leden van het
afstemmingsoverleg. In overleg kan de stagiair ingezet worden om
bijvoorbeeld bij lesuitval in te vallen.
• De stagiair voert taken binnen het vakgebied uit in overleg met / in
opdracht van de begeleider. Daarnaast is de stagiair inzetbaar als
invalleerkracht en wordt de stagiair ingezet bij schoolactiviteiten.
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Een stagiair wordt gezien als aspirant-docent en toekomstig collega.
Dit betekent dat, voor wat betreft het gedrag op school en het omgaan
met de leerlingen in de klas, dezelfde verplichtingen gelden als voor
alle docenten.
De stage kan onderbroken worden indien de stagiair naar het oordeel
van de begeleiding en de opleidingsdocent blijk heeft gegeven van een
onvoldoende inzet en/ of positieve houding. Dit geldt ook indien het
belang van de leerling door het gedrag is geschaad.
Er wordt van de stagiair verwacht dat deze zelf de
verantwoordelijkheid draagt voor een goede verloop van de stage en
dat deze ook open staat voor feedback.
De stagiair mag lessen bezoeken bij andere collega’s, mits de collega
hiervoor toestemming geeft

Taken op school
• De stagiair voert taken uit in overleg met / in opdracht van de
begeleider. Daarnaast is de stagiair in overleg inzetbaar als
invalkracht.
• De stagiair mag gebruik maken van een computer in het studiehuis als
werkplek en wordt verzocht tegelijkertijd zorg te dragen voor een
werksfeer in het studiehuis.
• De opdrachten die door de stagiair in het kader van de opleiding
worden uitgevoerd sluiten bij voorkeur aan op de behoeften van de
school. De stagiair wordt daarom geacht deze opdrachten in overleg
met de school uit te voeren.
• Betrokkenheid bij bijvoorbeeld de organisatie van een werkweek of
open dag vinden wij vanzelfsprekend.
Voorzieningen
De school zorgt ervoor dat de stagiair gebruik kan maken van voorzieningen
zoals toegang tot het computernetwerk en een postvak.
Vergoeding
De school geeft géén stagevergoeding of vergoeding voor het vliegticket.
Organisatie stage op Curaçao
Stagelopen op Curaçao brengt de nodige voorbereidingen met zich mee
(zoals het organiseren van huisvesting, vervoer, vliegticket etc.).
Het is aan de student om alles zelf te regelen, de school neemt hierin géén
taken op zich. De verantwoordelijkheid voor het aanvragen van de vereiste
papieren ligt bij de student.
Bijlage
Oproep aan studenten ter inspiratie tot het schrijven ven een motivatiebrief
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Bijlage: oproep aan studenten ter inspiratie tot het schrijven ven een
motivatiebrief

Toe aan een geweldige tijd op een heerlijk tropisch eiland?
Het Vespucci College zoekt bekwame studenten met lef, idealen, ambitie,
creativiteit en flexibiliteit
Het Vespucci College is een kleine, Nederlandse school voor voortgezet
onderwijs op Curaçao. De docenten zijn onmisbaar voor de ondersteuning
van de ontwikkeling van onze leerlingen. Van onze docenten vragen we nogal
wat:
• Onze docenten worden geacht te denken vanuit de ontwikkeling van
de leerlingen en niet (in eerste instantie) vanuit het eigen vak, het
eigen lesprogramma of de eigen beschikbaarheid.
• Onze docenten hebben een open benadering
• Van onze docenten verwachten we een hoge mate van flexibiliteit en
het lef om op een creatieve manier vorm te geven aan ons onderwijs
• En natuurlijk verwachten we van onze docenten ook dat ze hun eigen
ervaringen en (vak)kennis ten volle inzetten voor de school en de
leerlingen vanuit hun kennis en ervaring voorbereiden op het behalen
van een passend diploma.
Docenten met ambities krijgen (uiteraard binnen bepaalde kaders) alle
mogelijkheden mede vorm te geven aan de verdere ontwikkeling van de
school. Dit geldt ook voor studenten die zichzelf willen ontwikkelen tot
docent. Als je iets kunt en iets wilt, is een stageplek bij ons op school
ongetwijfeld iets voor jou!
Onze belangrijkste vragen: wat kun jíj betekenen voor de school, wat kun jíj
bijdragen, wat zou jíj graag willen?
Rector Vespucci College
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