
Instituut voor Sociale Opleidingen 
¬ Social Work
¬  Culturele en Maatschappelijke  
    Vorming 
¬ Maatschappelijk Werk en 

Dienstverlening 
¬  Pedagogiek

¬ Sociaal Pedagogische Hulpverlening 
¬ Master Pedagogiek 

¬ Master Begeleidingskunde
¬ Master Management en Innovatie 
¬ Associate Degree Pedagogisch- 

Educatie Medewerker 

Studenten van het Instituut voor Sociale Opleidingen worden opgeleid tot beroepsoefenaar. 
Om verbinding te leren leggen tussen theorie en praktijk doen de studenten in de voltijdroute 
al vanaf het eerste jaar praktijkervaring op door middel van stages. Deze stages lopen als 
een rode draad door de opleiding heen en komen in een steeds complexere vorm terug. De 
student leert zo stapsgewijs zijn taken in een beroepssituatie zelfstandig uit te voeren. 

Na een korte oriënterende stage in het eerste jaar en een beroepsvoorbereidende stage in het 
tweede jaar, loopt de student in het derde jaar gedurende het hele jaar stage. Tijdens deze 
stage ligt het accent op de beroepsvorming. Dit betekent dat de student verder  werkt aan de 
ontwikkeling van competenties die je nodig hebt als hbo-beroepskracht in een complexe 
beroepsomgeving. Niet alleen het werken met de doelgroep, maar juist  het  werken  in en 
vanuit een organisatie en de eigen professionalisering vormen een belangrijk onderdeel van 
het leerproces. 

Stage jaar 3 

Deelnemende opleidingen 
• Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD)
• Pedagogiek
• Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)
• Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV)

Wat kunt u van de derdejaars student verwachten? 
• Theoretische kennis van het beroep;
• Intentioneel en doelgericht leren;
• Methodisch handelen;
• Een onderzoekende, nieuwsgierige, actieve, open en vraaggerichte leerhouding.

Wat kunt u van Hogeschool Rotterdam verwachten? 
• De stagedocent ondersteunt, volgt, stimuleert, evalueert en beoordeelt de

ontwikkeling van de student tijdens de stage; 
• De student ontvangt regelmatige stagebegeleiding vanuit de opleiding;
• De stagedocent voert drie keer gesprekken met de stage-instelling: bij de start, de

tussenevaluatie en de eindbeoordeling;
• De instructies voor de praktijkopdrachten, studietaken en verslaglegging zijn helder voor

alle betrokkenen;
In voorkomende gevallen treedt een praktijkcoordinatorvan het instituut voor Sociale
Opleidingen op als intermediair tussen student, stageverlenende instelling en/of stagedocent.

•



Wat verwachten wij van u als stageverlenende instelling? 
• Uw instelling heeft een sociaal-agogische hoofddoelstelling  of  voert  sociaal-agogische

activiteiten uit binnen een of meerdere domeinen van het sociaal-agogisch werk, 
te weten CMV, MWD, Pedagogiek of SPH; 

• Er zijn meerdere personen werkzaam binnen uw instelling en daarvan beschikt
tenminste één medewerker over een sociaal-agogische opleiding op hbo-niveau; 

• Uw instelling waarborgt begeleiding van de student door een minimaal op hbo-niveau
opgeleide stagebegeleider, bij voorkeur opgeleid in de studierichting die de 
student volgt; 

• De stagebegeleider heeft tenminste één jaar relevante werkervaring in het
betreffende domein; 

• De stagebegeleider heeft toegang tot alle relevante organisatiegebieden binnen uw
instelling; 

• Uw instelling stelt faciliteiten beschikbaar zoals een werkplek, gebruik van ICT- 
voorzieningen, telefoon e.d.; 

• De student kan deelnemen aan relevante besprekingen en overlegvormen;
• Uw instelling biedt de student de gelegenheid om 28 uur per week, gedurende

40 weken relevante ervaringen op te doen in het werken met en ten behoeve van
(potentiële) cliënten en doelgroepen en in het werken in en vanuit een organisatie met
sociaal-agogische activiteiten als hoofddoelstelling;

• De student draagt nooit de eindverantwoordelijkheid;
• De stageplaats biedt de mogelijkheid om de studieresultaten (beroepsproducten

en opdrachten) te realiseren die vereist zijn voor de beoordeling van de stage
(de portfolio);

• De stageplaats is bereid de afspraken tussen stageverlenende instelling, student en
opleiding schriftelijk vast te leggen in de vorm van een stagecontract.

Stageperiode 
• Van begin september tot eind juni
• Eén terugkomdag per week op school

Contact 
Hogeschool Rotterdam 
Instituut voor Sociale Opleidingen 
Locatie Museumpark 
Museumpark 40 
3015 CX Rotterdam 

bebiso@hr.nl 
010-7944370 

www.hr.nl/iso 

mailto:bebiso@hr.nl
http://www.hr.nl/iso
http://www.hr.nl/bedrijven/portfolio
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