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De Piloot 
Op De Piloot helpen circa 200 
professionals bij vragen en 
problemen rondom leren, 
begeleiden en opgroeien. Het gaat 
hierbij vaak om leerlingen met 
een complexe stoornis of 
problematiek die op De Piloot in 
een veilige leeromgeving tot leren 
komen. Hierbij is samenwerken 
met collega’s essentieel. Een 
uitdaging voor ieder aanstormend 
talent! tale
 
 
Samantha: “Ik loop stage op De p g p
Piloot in groep 4/5. Het is g p /
bijzonder om te zien hoe alles hier j
in zijn werk gaat. Het is een hele j g
andere werkwijze dan ik gewend j g
ben van een gewone basisschool. g
Ik leer hier veel over omgang met g g
kinderen die extra begeleiding g g
nodig hebben en ik leer ook veel g
voor mijn eigen ontwikkeling.”

Wat bieden wij? 
Op De Piloot heb je de 
mogelijkheid om onder 
deskundige begeleiding 
werkervaring op te doen. Een 
ideale springplank voor een 
succesvolle carrière.  
Je kunt bij ons terecht voor een 
stage tot vakdocent gym, 
spelbegeleiding, 
onderwijsondersteunend 
personeel en leerkracht.  
 
Je werkt altijd in een team van 
vaste collega’s, maar ook samen 
met collega’s uit andere groepen. 
De invulling van je stage hangt af 
van de functie waarvoor je stage 
loopt en de omschrijving van jouw 
stage opdrachten.  
 
Tijdens je stage krijg je een 
werkbegeleider. Deze bewaakt en 
evalueert met jou het leerproces, 
ook houdt deze contact met je 
stagedocent op school. Je 
opleidingsinstituut is 
eindverantwoordelijk voor je 
leerproces.  
Voor meer informatie over De 
Piloot kun je terecht op 
www.depiloot.nl  
 

Nadia: “Stage lopen op De Piloot g p p
vind ik heel leuk. Je leert veel over 
de kinderen en ziet allemaal 
nieuwe dingen. De begeleiding is g g g
er heel goed, je kan van alles g , j
vragen en je wordt geholpen g j g
wanneer er iets is.” 
 
Ben je op zoek naar een Kwaliteit 
gerichte,  Uitdagende en Super 
leuke stage dan ben je bij De 
Piloot aan het goede adres.   Pilo
 
Aanmelden 
Wij hebben stageplaatsen voor de 
volgende opleidingen: 

- MMZ en PW (niveau 3&4) 
tweede, derde en vierde 
jaar studenten.  

- HBO Creatieve therapie, 
HBO logopedie en Pabo*   

- Spel en beweging, 
bedrijfsadministratie, 
facilitaire medewerker* 

 
*slechts een aantal plaatsen 
beschikbaar* 
 
 
 
 
 

Voor stages per september kun je 
solliciteren tot 1 juni en voor 
stages per februari tot 1 
december. Stuur je brief en CV als 
aparte bijlage in een mail naar 
stage@depiloot.nl Vermeld in het 
veld “onderwerp” dat het om een 
stageverzoek gaat en zet daar ook 
je opleiding bij.  
Wanneer je brief en CV voldoen 
aan de genoemde voorwaarden, 
sturen we je binnen twee weken 
een ontvangstbevestiging waarin 
we aangeven binnen welk termijn 
je verdere acties kunt verwachten.  
 
Ieder jaar ontvangen wij meer 
aanvragen dan dat er 
stageplaatsen beschikbaar zijn. 
Het is daarom verstandig om bij 
meerdere instellingen te 
solliciteren. 


