
Stageplaats Indonesië  

Algemene informatie 

Deze school is gevestigd op het eiland Sumatra op het 

platteland van Indonesië, dichtbij een beschermd 

dierenreservaat. De school heeft ruim 700 leerlingen met 

ongeveer 60 leraren en werknemers. De school bestaat uit 

verschillende onderdelen. Zo bieden zij opvang voor de 

peuters. Daarnaast hebben zij een basisschool (boven en onderbouw) en een middelbare school. 

Vanuit de school worden er voor de stagiaires verschillende activiteiten georganiseerd, zoals kanoën 

of kamperen bij de rivier met lokale bewoners. Huisvestiging en transport kosten worden door de 

school gedekt. Maaltijden zijn voor een klein bedrag verkrijgbaar.  

Omschrijving organisatie 

Het management bestaat uit drie medewerkers. Zij zijn de schoolhoofden en een van hen wordt 

aangewezen als jouw stagebegeleider. Deze school heeft veel ervaring met stagiaires over de hele 

wereld. De missie van deze school is om de studenten te motiveren, zodat zij een actief en 

zelfverzekerd persoon worden en hum dromen bereiken. De school wil dat de studenten een 

persoonlijke groei doormaken, zodat zij meer kunnen bereiken dan hun ouders, zonder te vergeten 

waar zij vandaan komen. Het is hier dus belangrijk dat de studenten goede ondersteuning krijgen 

vanuit de stagiaires. De school bevindt zich in een palmplantage. Hier is ook een fabriek te vinden die 

producten met palmolie produceert. Een combinatie tussen werken op school en de palmplantage is 

bijvoorbeeld mogelijk gedurende een stage. 

De stageplaats & competenties 

Op de stageplek zijn verschillende taken mogelijk. Zo kan er lesgegeven worden aan de studenten, 

voornamelijk Engelse lessen. Een andere taak kan zijn om de student te begeleiden in het proces om 

actiever en zelfverzekerder te worden. Stagiaires hebben in het verleden Engelse lessen gegeven in 

story telling, theater en films. In overleg met de stagebegeleider kunnen exacte afspraken omtrent de 

stage opdrachten gemaakt worden. Het is een open school waar eigen inbreng gewaardeerd wordt. 

Taken waaruit gekozen mag worden voor de studierichtingen pabo, toegepaste psychologie, 

SPH zijn: 

• Coachen van de studenten 

• Verzorgen en geven van lessen 

Daarnaast zijn er ook nog stagemogelijkheden voor studenten vanuit agrarische, milieu of 

landbouw gerelateerde opleidingen. Belangrijk is dat zij ook affiniteit hebben met kinderen en 

jongeren, aangezien de palmplantage zich bevindt rondom de school. 

Tot slot bieden zij gratis huisvesting aan. 
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