CRITERIA PRAKTIJKLEREN 3
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
voltijd derde jaar
1. De praktijkorganisatie heeft een actuele missie, visie of doelstellingen beschreven.
In deze missie, visie of doelstellingen komt tot uiting wat de doelstellingen van de
organisatie zijn en welke doelgroep wordt bedient.
2. De resultaten van de missie en visie of doelstellingen van de praktijkorganisatie
zijn de laatste twee jaar zowel in een maatschappelijk als in financieel jaarverslag
of een ander verantwoordingsdocument vastgelegd en openbaar dan wel voor de
opleiding inzichtelijk.
3. De organisatie werkt met methoden en methodieken die passend zijn voor het
beroep van maatschappelijk werker. De methoden zijn geëxpliciteerd en worden
door de werkers van de afdeling/team waar de student werkzaam is in hun
dagelijks werk gehanteerd.
4. De organisatie heeft zowel intern als extern, mono- en multidisciplinaire
samenwerkingsverbanden.
5. Binnen de afdeling/ het team wordt er gewerkt met een schriftelijk/digitaal
cliëntendossier waarin zaken zoals hulpverleningsplannen, voortgangsrapportages
en evaluaties worden vastgelegd.
6. De student wordt door de praktijkorganisatie erkend als maatschappelijk werker in
opleiding.
7. De werkzaamheden die de student tijdens zijn stage uitvoert vallen binnen het
kader van het beroep maatschappelijk werker en de beroepscode van de
maatschappelijk werker, zodat de student zich kan ontwikkelen naar het niveau
van startbekwame maatschappelijk werker.
8. De praktijkorganisatie biedt de student de mogelijkheid om gedurende 1512 uur
per opleidingsjaar stage te lopen. De uitvoering van deze uren worden evenredig
verdeeld over 10 maanden van het lopend studiejaar. Hierbij wordt ervan
uitgegaan dat de student gemiddeld 32 uur per week stage loopt minus eventuele
ziekte of vakantie uren. De student wordt op de vastgestelde lesdag (woensdag of
vrijdag) vrijgesteld van stage-werkzaamheden.
9. De stagiair wordt in staat gesteld om in eerste instantie onder begeleiding en later
zelfstandig (zo nodig onder toezicht) cliëntcontact aan te gaan en werkzaamheden
voor en namens de cliënt uit te voeren. De student wordt daarmee in de
gelegenheid gesteld werkzaamheden uit te voeren zodat de student de
mogelijkheid heeft om aan te tonen dat hij voldoet aan de competentie-eisen die
de opleiding aan de student stelt.
10. De organisatie heeft actuele veiligheidsprotocollen waarbij de fysieke en
psychische en sociale veiligheid wordt gegarandeerd.
11. De praktijkorganisatie biedt de student, wanneer dit nodig is, voor zijn
werkzaamheden en/of studie toegang tot de eerdergenoemde cliëntendossiers. De
student houdt zich hierbij aan de binnen de afdeling/ het team geldende regels
omtrent geheimhouding van gegevens, waarvan hij tijdens zijn verblijf in de
praktijkorganisatie kennis neemt en waarvan kan worden vermoed dat deze
vertrouwelijk zijn en/of onder geheimhouding vallen.
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12. De student wordt door de praktijkorganisatie in staat gesteld om deel te nemen
aan beleidsvoorbereidende en andere overlegvormen tijdens zijn stage.
13. De praktijkbegeleider die de student tijdens het stagetraject begeleidt is bij
voorkeur een gekwalificeerde HBO maatschappelijk werker met minimaal twee
jaar werkervaring binnen het maatschappelijk werk. Mocht die niet beschikbaar
zijn, dan betreft het een gekwalificeerde HBO Sociaal Pedagogische Hulpverlener
die maatschappelijk werk taken uitvoert Daarnaast is deze persoon minimaal twee
jaar in loondienst bij de betreffende afdeling/team waar de student stage loopt.
14. Binnen de afdeling/het team waar de student als stagiaire werkzaam is, werken
minimaal twee collega’s naast de praktijkbegeleider. Deze collega’s zijn als
medewerkers in loondienst binnen de afdeling/het team waar de student stage
loopt. Deze collega’s hebben een functie op HBO agogisch werk- en denkniveau.
15. Binnen de afdeling/ het team waar de student als stagiaire werkzaam is wordt is
er voor de student de mogelijkheid om minimaal een uur per week begeleiding
te krijgen van de praktijkbegeleider en/of door collega’s.
16. De praktijkorganisatie biedt de mogelijkheid om stagegesprekken die op de
praktijkplek plaatsvinden binnen de cirkel van de gemeentes Enkhuizen, Hoorn,
Zeevang, Beemster, Alkmaar, Heiloo, Castricum, Katwijk, Leiden, Leidendorp,
Alphen a/d/ Rijn, Woerden, Utrecht, Almere, Muiden, Diemen weer terug naar
Hoorn en Enkhuizen te laten plaatsvinden.
Voor uitzonderingen is schriftelijke toestemming nodig van het praktijkbureau.
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