
Stage bij RKSV Rhode: Rhode maatschappelijk betrokken!                            (30 juni 2020)

Rhode neemt, met het aanbieden van stageplaatsen, haar maatschappelijke verantwoordelijkheid
door jongeren een kans stage te lopen bij Rhode.
Middels deze stage kunnen jongeren ervaring opdoen in:

- Omgaan met groepen jongeren
- Leidinggeven
- Jongeren leren omgaan met elkaar. Waarden en normen bijbrengen
- Ontdekken en ontwikkelen van eigen kwaliteiten

Voor specifieke voetbalzaken: zie “jeugdvoetbalplan” op de Rhode-website onder het kopje “de club”.

1. Werving 

Algemene informatie op de website over een stage bij RKSV Rhode.

1.1 Algemeen.
Dank je wel voor je interesse in een stageplaats bij voetbalclub RKSV Rhode. Onze voetbalclub heeft vaak 
stageplaatsen. Dat kunnen meeloopstages zijn, die bijvoorbeeld enkele weken of een half jaar duren, maar het kan 
bijvoorbeeld ook een stage zijn van een dag, een jaar lang. 
Meelopen betekent meewerken, praktijkervaring op doen, assisteren. Stages, die langer duren, hebben vaak (ook) een
opdracht, waaraan gewerkt moet worden.
De stage wordt meestal begeleid door een stagebegeleider: een trainer/coach/jeugdleider. Ook is er een 
stagecoördinator, bij wie over de stageplaats algemene informatie te verkrijgen is bij. Deze stagecoördinator is te 
bereiken via stage@rhode.nl

1.2 Stageaanbod.
Hieronder zie je de stage(s) staan, die RKSV Rhode op dit moment aanbiedt.

Beschrijving van stage: ……….
De stage houdt in: ……….
Duur van de stage: ……....
De stage begint op: .……...
Aantal uren per week: …..…..
De stage wordt begeleid door: ……….
Aard van de stage: 
   0  - het opdoen van praktijkervaring (meeloopstage) 
   0  - het opzetten en uitwerken van een opgedragen taak/een project (stage)
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2. Aanmelding

Als je geïnteresseerd bent in een stage, ontvangen we graag van je het onderstaande inschrijvings-formulier, volledig 
ingevuld, met daarbij een korte motivatie, waarom je voor deze stage
belangstelling hebt. Ook ontvangen we graag je CV. 

Inschrijvingsformulier voor de stage:      .…………

Voornaam*    ………….
Tussenvoegsel     ………….
Achternaam*    ………….
Geslacht*                   man/vrouw
Geboortedatum*    ………….
E-mailadres*    ………….
Telefoon*               ………….
Straat*    ………….
Postcode*    ………….
Woonplaats*    ………….
Land    ………….

2.1 Motivatie*    (PDF document)

2.2 CV*            (PDF monument) Veld met * verplicht in te vullen

(Aanvullende) voorwaarden*                    ...………..

RKSV biedt geen stagevergoeding en ook geen reiskostenvergoeding aan.

2.3 Privacy voorwaarden

Ik ga accoord met de privacy-voorwaarden van RKSV Rhode. Mijn gegevens mogen – van rechtswege- uitsluitend 
gebruikt worden voor deze sollicitatieprocedure en dienen standaard na 4 weken na afloop van de 
sollicitatieprocedure te worden verwijderd. Hierbij geef ik echter toestemming, dat mijn gegevens nog voor een extra 
periode van 12 maanden in bewaring mogen worden gehouden. Ik ben ervan op de hoogte, dat ik altijd kan verzoeken
mijn gegevens te verwijderen of mijn toestemming tot bewaring kan intrekken. Ik weet, dat ik de volledige privacy-
voorwaarden kan lezen op de website van RKSV Rhode en bevestig hierbij dit ook te hebben gedaan, voordat ik mijn 
sollicitatie heb verzonden.

Bovenstaande informatie sturen naar: stage@rhode.nl

3. Aanname

3.1 “Sollicitatiegesprek”

Nadat jouw inschrijvingsformulier is ontvangen, neemt RKSV Rhode met je contact op om kennis met je te maken, 
jouw belangstelling te bespreken en te kijken of de stage bij je past. Dit kan telefonisch gebeuren, maar er kan ook een
kort “sollicitatiegesprek” gehouden worden. Daarna hoor je of je voor de stage aangenomen bent. Om de afspraken 
goed vast te leggen wordt een stage-overeenkomst met RKSV Rhode (praktijk-ervaringsovereenkomst) ingevuld en 
ondertekend.
Ook als je niet aangenomen bent, hoor je waarom dat is. 
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3.2 Stageovereenkomst/Praktijkervaringsovereenkomst

In de stageovereenkomst worden vastgelegd:

Overeengekomen inhoud van de stage: ……….
Stagedoelen ……….
Dag en duur van de stage: ……….
Begin en einde van de stage: ……….
Stagebegeleider vanuit RKSV Rhode: ……….
Docent vanuit school: ……….
Het begeleiden door stagebegeleider: …….…
Het begeleiden door docent: ….……
Bijzondere voorwaarden vanuit school: ………. 
Contacten tussen docent en stagebegeleider: ……….
Wijze van noteren activiteiten en vorderingen: ……….
Afspraken over vorm en verslaglegging: ……….
Vaststellen van inhoudelijke criteria van de stage: ……….
Wijze van beoordelen van de stage: ……….

4. Beoordeling

De beoordeling van de stagiair gebeurt op twee momenten:

4.1 Tussentijdse beoordeling:     

Tijdstip: ……….
Manier, waarop de tussenbeoordeling gebeurt: ……….        Criteria/stagedoelen:

….……
(Tussentijdse) waardering ……….

Als de waardering (nog) niet voldoende is, kan er na deze tussenbeoordeling nog bijgestuurd worden.

         10.    Eindbeoordeling:        
Tijdstip: ……….
Manier, waarop de eindbeoordeling gebeurt: ……….        Criteria/stagedoelen:

……….
Eindwaardering ……….

Het verdient aanbeveling om al na enkele weken na het begin van de stage de voortgang 
met de stagiair te bespreken.  

11. Afsluiting

Afspraak over de wijze, waarop de stage wordt afgesloten: ……….
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Voor de jeugdleiders, trainers en coaches:

Aanmelden van stageplaatsen. 

De beschikbare stages worden aangemeld door een trainer, coach of jeugdleider, wanneer het 
“sportieve” stages betreffen. Andere stages kunnen door iedere Rhode-betrokkene aangemeld worden. Zij doen dit 
door een omschrijving van de beschikbare stage te sturen naar stage@rhode.nl. De omschrijving wordt daarna op de 
Rhode-site geplaatst.

De omschrijving moet omvatten:

Beschrijving van de stage: ……….
De stage houdt in: ……….
Duur van de stage: ……....
De stage begint op: .……...
Aantal uren per week: …..…..
De stage wordt begeleid door: ……….
Aard van de stage: 
   0  - het opdoen van praktijkervaring (meeloopstage) 
   0  - het opzetten en uitwerken van een opgedragen taak/een project
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