
Stage lopen bij SKO,  

dit is wat onze stagiaires zeggen. 
 
 

 

 
 
 
 
 
Zoek je als student een stageplek waarbij je veel kunt 
leren, plezier hebt en geen dag hetzelfde is?  
Dan ben je bij de SKO aan het juiste adres! Onze ervaren 
stage begeleiders staan open om enthousiaste 
stagiaires op te leiden! We willen jou als stagiaire een 
plekje in ons betrokken team geven waar je je thuis 
gaat voelen en waarbinnen we van elkaar kunnen leren. 
Onze pedagogisch medewerkers staan open voor 
nieuwe ideeën en inzichten en zijn zeer bereid jou alle 
kneepjes van het vak als pedagogisch medewerker te 
laten zien en beleven. Dit is wat onze stagiaires zeggen: 

 
 

Laura Stouwdam  

(3e jaars gespecialiseerd pedagogisch medewerker) 

Ik heb de afgelopen twee jaar stage mogen lopen bij SKO. SKO heeft veel mooie locaties 

zowel op de kinderopvang, als buitenschoolse opvang en peuteropvang. Het fijne aan SKO 

vind ik dat je veel ervaring op doet, want je mag stage lopen op verschillende locaties. Om 

het half jaar wisselen ze van groep. Doordat ze dit doen, ontdek je echt welke doelgroep bij 

jouw past! Zo ben ik er zelf achter gekomen dat de doelgroep 0 tot 4 jaar meer bij mij past!  

 

De begeleiding bij SKO vind ik zelf erg prettig. De stagebegeleidster die jou gaat begeleiden, 

staat ook bij jouw op de groep, zo heb je optimaal contact met elkaar. Één keer in de maand 

heb je samen met jouw stagebegeleidster een gesprek waarin je je ontwikkeling bespreekt 

en nieuwe leerdoelen samen vaststelt. Doordat je elke maand een gesprek hebt houd je dit 

in de gaten en weet je waar je staat. Tussendoor is er altijd de mogelijkheid om je vragen te 

stellen! Door het fijne contact met medecollega’s heb ik mij goed kunnen ontwikkelen tot 

een pedagogisch professional. Ze denken goed met je mee en geven tips waar nodig. 

Ze laten kinderen zich thuis voelen en geven een positieve draai aan hun ontwikkeling. Ook 

vind ik het fijn dat je in contact bent met ouders, zo krijg je een goede band tussen ouder, 

kind en jij als pedagogisch medewerker.  

Ik heb een hele fijne tijd gehad bij SKO en ben hun hier heel dankbaar voor!  
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Tessie Visch  

(Studente HBO Social Work) 

Voor mijn studie HBO Social Work Jeugd heb ik een jaar lang stagegelopen bij Stichting 

Kindcentrum Oldebroek op de kinderopvang+ groep. Ik heb hier in het eerste jaar van mijn 

studie een snuffelstage gelopen en wilde graag terugkomen voor mijn jaarstage. We hebben 

toen samen gekeken naar wat mogelijk was. Bij de SKO werd er met me meegedacht over 

dingen waar ik tegen aanliep en was er altijd de ruimte om mijn opdrachten en andere 

dingen te bespreken. Het team voelt vertrouwd en staat klaar om je te helpen wanneer dat 

nodig is. 

 
 
Interesse in een leuke stageplek?  
Neem contact op met Marianne Wolff via stage@skgo.nl  
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