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1. WELKOM!
Je stage in de opleiding verpleegkunde of vroedkunde is een belangrijke schakel. Het is een onderdeel van het
leerproces en stelt je in staat de nodige beroepskennis en -vaardigheden op te doen. Net als het ontwikkelen
van attitudes.
We heten je dan ook van harte welkom in onze organisatie en hopen dat je stage aangenaam en vooral zeer
leerrijk mag verlopen.
In deze brochure vind je alle noodzakelijke informatie over je stage bij Kind en Gezin. Neem deze brochure dus
aandachtig door en bevestig nadien aan schoolstages@kindengezin.be dat je de informatiebundel van de
stage gelezen hebt. Een goede voorbereiding verzekert een vlot verloop van de stage!

2. ONZE ORGANISATIE
Kind en Gezin maakt samen met Jeugdhulp deel uit van de nieuwe organisatie Opgroeien. Samen werken we
aan één krachtige missie: het recht op kansrijk opgroeien realiseren voor elk kind en elke jongere in
Vlaanderen.
Dat doen we door in te zetten op 2 soorten hulp- en dienstverlening:

Kind en Gezin
Het ondersteunen van kinderen en
gezinnen bij het opgroeien van deze
kinderen

Jeugdhulp
Het ondersteunen van kinderen, jongeren
en gezinnen die (tijdelijk) kwetsbaar zijn in
hun opgroeien

Alles over Opgroeien
Alles over Kind en Gezin
Alles over Jeugdhulp
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3. CONTACTGEGEVENS
3.1 Centrale administratie
Opgroeien
Coördinatie schoolstages
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel
schoolstages@kindengezin.be
T 02 533 14 84
3.2 Lokale teams
In totaal zijn er 57 lokale teams gevestigd in Vlaanderen en Brussel.

4. STAGEREGELING
De toewijzing van je stageplaats gebeurt door de hogeschool in samenspraak met Kind en Gezin. Sommige
stageplaatsen zijn moeilijker bereikbaar voor studenten die niet over eigen vervoer beschikken. We proberen
daar in de mate van het mogelijke rekening mee te houden.
Je stageprogramma wordt opgemaakt door de verpleegkundige die je stagebegeleider zal zijn. Iedere
afwezigheid wegens ziekte of een andere reden moet tijdig gemeld worden zowel aan de school als aan je
stagebegeleider van het lokaal team.
Minstens 2 weken vóór de start van de stage stuur je een e-mail naar het lokaal team en
schoolstages@kindengezin.be. Denk eraan je gsm-nummer te vermelden. Je stagebegeleider zal telefonisch of
via mail contact opnemen met jou voor praktische afspraken voor je eerste stagedag.
Je neemt vóór de start van de stage deze presentatie door om kennis te maken met onze organisatie.
Wat zijn de meest voorkomende verpleegactiviteiten?
- huisbezoeken
- consulten
- gehoor- en oogtest
- vaccineren
- interprofessioneel casusoverleg
- deelname aan het lokaal teamoverleg
- …
Uiteraard maak je ook kennis met de activiteiten die de andere medewerkers van het lokaal team uitvoeren.
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5. WAT VERWACHTEN WE VAN STUDENTEN?
Je stage begint met een intakegesprek tussen jou, je stagebegeleider en je stagementor van de hogeschool om
de leerdoelen en de wederzijdse verwachtingen te bespreken.
Volgende attitudes vinden we belangrijk:
-

het tonen van interesse
luisterbereidheid
nauwgezet werken
zelfreflectie
het in handen nemen van je eigen leerproces

6. BIJ WIE KAN JE TERECHT ALS STUDENT?
-

Bij je stagebegeleider van het lokaal team
schoolstages@kindengezin.be

7. TOT SLOT
We willen je met deze onthaalbrochure een eerste kennismaking met onze organisatie aanbieden zodat je met
veel enthousiasme aan de stage kan beginnen. Wij hopen je hiermee een houvast te geven voor de periode
dat je bij ons stage loopt.
We wensen je veel leerkansen en succes toe!
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