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Stagebeleid Mondiaal Centrum Breda 
 
 
Inleiding 
 
Het MCB is naast opvang voor ongedocumenteerden een multiculturele ontmoetings- en 
verbindingsplek voor inwoners van Breda (Nederlands en niet-Nederlandse) uit alle lagen van de 
bevolking. Het MCB is een vrijwilligersorganisatie met ca 100 vrijwilligers, die in de 5 jaar van haar 
bestaan is uitgegroeid tot een hechte gemeenschap met een groot aantal activiteiten.  
De presentietheorie van Andries Baart is een leidend principe in de benadering van bewoners en 
bezoekers. 
Bij het MCB werken 2 parttime betaalde krachten.  
Het MCB biedt stages aan met begeleiding van gekwalificeerde professionals, al dan niet vrijwilligers.  
 
 
Doelstelling 
 
Studenten en opleidingen weten het MCB steeds beter te vinden. 
Binnen het MCB zijn er mogelijkheden om in de praktijk opgeleid te worden tot vakbekwame 
professionals op MBO- en HBO-niveau.  Incidenteel kunnen ook stagiaires van Praktijkonderwijs en 
VMBO kennis en ervaring opdoen. 
De toegevoegde waarde voor he MCB is: een frisse kijk op de beroepspraktijk en het kennismaken 
met nieuwe inzichten, methodieken en kennis. 
De toegevoegde waarde voor de stagiair is: het vakgebied leren kennen en het ontwikkelen van een 
professionele beroepsattitude en -profilering  vanuit de presentietheorie. 
 
 
Verwachtingen wederzijds 
 

 Opleiding 
o Kwaliteitsvereisten 
o Goede communicatie 
 

 MCB: 
o Goede adequate begeleiding door HBO+/WO praktijkopleiders 
o Veilige , boeiende en uitdagende leeromgeving  
o Notitie “Vrijwilligersbeleid” is van toepassing  
o Verklaring omtrent Gedrag 

 

 Stagiaire: 
o Betrokkenheid tot de doelgroep 
o Bereidheid tot reflexie op eigen functioneren 
o Zich houden aan de afspraken in het stageleerplan 
o Zelfstandigheid, eigen initiatief en verantwoordelijkheid naargelang opleidingsniveau 
o Privacy regels van het MCB 
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Erkenningen 
 
Voor MBO-stages is een erkenning afgegeven door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs 
Bedrijfsleven (S-BB). 
Voor HBO-stages zijn vaak de kwalificaties van de praktijkopleider doorslaggevend. 
 
De praktijkbegeleider van stagiair Social Work: 
 

 De begeleider is een mbo- of hbo-opgeleide sociaal werker met minimaal twee jaar 
werkervaring. 

 De stagiair voert activiteiten uit onder supervisie van een professional. 
 De praktijkbegeleider is bekend met de notitie praktijkleren van Avans en andere 

onderwijsinstellingen en is akkoord met de daarin opgenomen regelgeving. 
 De praktijkbegeleider is akkoord met de tijdsinvestering die de begeleiding met zich 

meebrengt. Deze zal ongeveer 20 uur bedragen. 
 De stagiair krijgt feedback op beroepsprestaties (in semester 1 interventie en in semester 2 

het ontwikkelde en uitgevoerde plan)  
 De begeleider schrijft een adviesbeoordeling (zie format in bijlage 1). De adviesbeoordeling 

moet minimaal met een voldoende zijn beoordeeld om aan dit onderdeel te hebben 
voldaan binnen de toets LSW. 

 
Soorten stages 
 
Er zijn stageplekken voor: 

 Maatschappelijke stages voor middelbare scholen 

 Studenten MBO, snuffelstages (1ste , 2de jrs) als beroeps opleidende stages (3de , 4de jrs) 

 Studenten HBO, snuffelstages (1ste , 2de jrs) en stages tot vakbekwame professional (3de , 4de 
jrs) 

 Incidentele (onderzoek-)stages tbv scriptie (WO en HBO), afhankelijk van relevantie voor 
MCB en kwalificaties van praktijkopleider 

 Incidenteel kunnen er specifieke,  losse stageopdrachten worden uitgezet. 
 
Als stageplekken zijn momenteel vooral aangewezen: 

 Noodopvang: vluchtelingen zonder verblijfstatus 

 Maatjesproject: inburgeren van nieuwe Bredanaren met een verblijfstatus 

 PR en Communicatie: ten behoeve van de Cie PR & Comm 

 AMW: mensen in de marge van en vastlopend in de samenleving 

 Diverse projecten zoals Inloop, Samen Eten, Naald en Draad. 
 
Het aantal stage plekken wordt jaarlijks gepland in overleg met de stagecoördinator. 
 
 
Plaats in de organisatie 
 
De stagiair wordt op zelfde manier gewaardeerd als ieder andere vrijwilliger. Bij aanvang van de 
stage krijgt zij/hij de notitie “Vrijwilligersbeleid” uitgereikt. De stagiair is in het bezit van een VoG 
De stagiair ontvangt geen stagevergoeding. Reëel gemaakte  kosten (in overleg met de 
praktijkopleider) worden vergoed. 
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De stagiair wordt evenals iedere vrijwilliger geacht geheim te houden wat haar/hem tijdens de stage 
als geheim wordt toevertrouwd, of waarvan zij/hij het  vertrouwelijke  karakter  behoort te 
begrijpen. 
Ziekte en herstel dient de stagiair te melden aan MCB en Opleiding.  
 
Aanname stagiaires 
 

 Vacaturestelling onderwijsinstelling 

 Sollicitatie- en motivatiebrief 

 Kennismakingsgesprek met stagecoördinator en praktijkopleider 

 Motivatie, kennis en affiniteit tot doelgroep 

 Globaal stage plan 

 Verwachtingen wederzijds 

 Verantwoordelijkheden en zelfstandigheid 
 

Stageverloop 
 

 Kennismaken met werkveld en direct betrokkenen  

 Stageplan uitwerken  

 Wekelijkse terugblik met praktijkopleider, eventuele bijsturing stageplan 

 Tussentijdse evaluatie met docentbegeleider 

 Eindbeoordeling en presentatie bereikte stagedoelen. 
 
 
 
Verzekering 
 
MCB is aansprakelijk voor letsel en schade die de stagiair mocht lijden tijdens de 
stagewerkzaamheden en is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid via de 
Vrijwilligersverzekering van MooiWerk Breda. 
De stagiair is verzekerd tegen wettelijke  aansprakelijkheid via de opleiding. 
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