
  



  

Dag student! 

 

Wat goed dat je naar de online praktijkmarkt voor de Afstudeerfase SW gaat! In dit programmaboek 

kun je alle benodigde informatie vinden. 

 

Het programma is ingedeeld in drie tijdvakken. In elk tijdvak staan de organisaties (op alfabetische 

volgorde) die in dat tijdvak aanwezig zijn met bijbehorende Teams link. Het tijdvak is verdeeld in vier 

sessies van 30 minuten. Je kan als student bij een sessie aanwezig zijn. Dus kijk goed hoe je zoveel 

mogelijk (12 maximaal) organisaties online kan bezoeken. Je kan hiervoor het bijgestuurde formulier 

gebruiken. 

 

Aan het eind van het programma staan uitgebreidere omschrijvingen van de organisaties, met links naar 

hun website en eventueel mooi filmmateriaal.  

 

Heel veel plezier, en als je vragen hebt, laat het vooral weten! 

Vriendelijke groet, 

Praktijkbureau Afstudeerfase SW & Externe Betrekkingen 



 

Vraag tijdens de Praktijkmarkt? 

 

Algemene vragen: klik hier. 

Vragen over Internationalisering: klik hier. 

 

Vragen aan Praktijkbureau: klik hier. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDc3MTBlMzctMGZlNS00YTE0LWEyNjAtOTAyZmYyMjcyYjMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220907bb1e-21fc-476f-8843-02d09ceb59a7%22%2c%22Oid%22%3a%22704eb224-a679-4a9e-8589-62a1a41b036c%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTIwYjhhOTUtN2FlOC00MzA1LTgyZWEtNmMzOGZkYmVlMzUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220907bb1e-21fc-476f-8843-02d09ceb59a7%22%2c%22Oid%22%3a%22704eb224-a679-4a9e-8589-62a1a41b036c%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzM2ZWQ0NGUtMGYzNC00ZDk4LWExZTItZmQyYTc0YzIxNzY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220907bb1e-21fc-476f-8843-02d09ceb59a7%22%2c%22Oid%22%3a%22704eb224-a679-4a9e-8589-62a1a41b036c%22%7d


  

Tijdvak 

10.00-12.00 uur 



125Procent BV 
www.125procent.nl 

Welzijn en samenleving 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021); 10 maanden (start februari 2022); 5 

maanden (start augustus 2021); 5 maanden (start februari 2022) 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

Amerpoort 
www.werkenbijamerpoort.nl/leren/stage 

Zorg 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021); 10 maanden (start februari 2022); 5 

maanden (start augustus 2021); 5 maanden (start februari 2022); 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

Buurtcampus Nieuw-West 
www.buurtcampusnieuwwest.nl 

Welzijn en samenleving 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021) 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

COC Nederland 
www.coc.nl 

Welzijn en samenleving 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021) 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

Dynamo 
www.dynamo-amsterdam.nl 

Welzijn en samenleving 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021); 10 maanden (start februari 2022); 5 

maanden (start augustus 2021); 5 maanden (start februari 2022); 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

Esdégé-Reigersdaal 
www.esdege-reigersdaal.nl 

Welzijn en samenleving & Zorg 

Tijdsduur stage: 5 maanden (start februari 2022); 5 maanden (start augustus 2021); 10 

maanden (start februari 2022); 10 maanden (start augustus 2021) 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2Q5Yzk5YmEtYWQ4NC00NjkwLTgyNGItMjBiOGQ4M2VhY2Y0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220907bb1e-21fc-476f-8843-02d09ceb59a7%22%2c%22Oid%22%3a%22c1dfffb7-e077-4341-8140-7c63ff3a6cd2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yzg4NmMzOTYtY2QyNi00YWM3LTllYTQtMmM2MjdhMDMxNDM2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220907bb1e-21fc-476f-8843-02d09ceb59a7%22%2c%22Oid%22%3a%22c1dfffb7-e077-4341-8140-7c63ff3a6cd2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTQ4MjAzODUtOGM1OS00ODk1LTk1MWQtNDM3N2I4MWUwNDM2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220907bb1e-21fc-476f-8843-02d09ceb59a7%22%2c%22Oid%22%3a%22c1dfffb7-e077-4341-8140-7c63ff3a6cd2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDAxNjUxYzYtNzFmOC00MDkwLWE4NGEtYTdkOTEwZjdjODg4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220907bb1e-21fc-476f-8843-02d09ceb59a7%22%2c%22Oid%22%3a%22c1dfffb7-e077-4341-8140-7c63ff3a6cd2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjIyYzJiMDctZGUwMS00MTEzLThjODQtMTNhNzU3ZmFkNTdi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220907bb1e-21fc-476f-8843-02d09ceb59a7%22%2c%22Oid%22%3a%22c1dfffb7-e077-4341-8140-7c63ff3a6cd2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTY1MzQ2NTgtNTAxZS00OTA4LTk5OTQtOTMxN2QxNDg1MGYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220907bb1e-21fc-476f-8843-02d09ceb59a7%22%2c%22Oid%22%3a%22c1dfffb7-e077-4341-8140-7c63ff3a6cd2%22%7d


Esdégé-Reigersdaal - ODC de Carrousel 
www.odcdecarrousel.st-er.nl 

Zorg 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021); 10 maanden (start februari 2022) 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

Fawaka Ondernemersschool 
www.fawakaondernemersschool.nl 

Welzijn en samenleving 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021); 10 maanden (start februari 2022); 5 

maanden (start augustus 2021); 5 maanden (start februari 2022) 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

HVO-Querido 
www.hvoquerido.nl 

Welzijn en samenleving & Zorg 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021); 10 maanden (start februari 2022) 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

Kennemerhart 
www.kennemerhart.nl 

Welzijn en samenleving & Zorg 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021) 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

Kop-Zorg Wonen Ambulant 
www.kennemerhart.nl 

Welzijn en samenleving & Zorg 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021); 10 maanden (start februari 2022) 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

Kwintes 
www.werkenbijkwintes.nl 

Zorg 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021) 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

Ons Tweede Huis 
www.onstweedethuis.nl 

Zorg 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmE1NzQyODktZDg0Ny00MzE5LWJlOGQtMjQ5ZWJlODk1MmJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220907bb1e-21fc-476f-8843-02d09ceb59a7%22%2c%22Oid%22%3a%22c1dfffb7-e077-4341-8140-7c63ff3a6cd2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTY3MmFiOTUtNTEyMC00MGY2LTkyOGQtMDljZjQ3ZGJjMTlj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220907bb1e-21fc-476f-8843-02d09ceb59a7%22%2c%22Oid%22%3a%22c1dfffb7-e077-4341-8140-7c63ff3a6cd2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWJlYTYzNGEtY2E5NC00ZWM1LWI0NGMtZTgxMzg3MjFjZTk5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220907bb1e-21fc-476f-8843-02d09ceb59a7%22%2c%22Oid%22%3a%22c1dfffb7-e077-4341-8140-7c63ff3a6cd2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmM5ZDNmMmQtMDRlZS00MTBlLWJmMGUtNjBjMGMwNWUyNTk4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220907bb1e-21fc-476f-8843-02d09ceb59a7%22%2c%22Oid%22%3a%22c1dfffb7-e077-4341-8140-7c63ff3a6cd2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDhlMmEyZWEtYWNjMC00YmM2LWFjZGItMzg5ODNiNzY5ZWU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220907bb1e-21fc-476f-8843-02d09ceb59a7%22%2c%22Oid%22%3a%22c1dfffb7-e077-4341-8140-7c63ff3a6cd2%22%7d
http://www.werkenbijkwintes.nl/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGZjODlhZmEtZWIzZS00ZGY2LWFiODItNTY3M2UyODM5MDJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220907bb1e-21fc-476f-8843-02d09ceb59a7%22%2c%22Oid%22%3a%22c1dfffb7-e077-4341-8140-7c63ff3a6cd2%22%7d


Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021) 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

Prinsenstichting 
www.prinsenstichting.nl 

Zorg 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021); 10 maanden (start februari 2022); 5 

maanden (start augustus 2021); 5 maanden (start februari 2022) 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

Reinaerde KDC De Ster 
www.reinaerde.nl  

Welzijn en samenleving & Zorg 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021) 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

SEIN 
www.sein.nl 

Zorg 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021); 10 maanden (start februari 2022); 5 

maanden (start augustus 2021); 5 maanden (start februari 2022) 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

SOVEE 
www.sovee.nl 

Welzijn en samenleving 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021); 10 maanden (start februari 2022) 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

Stichting Clup Welzijn 
www.clup.nl 

Welzijn en samenleving 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021) 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

Stichting de Tussenvoorziening 
www.tussenvoorziening.nl 

Welzijn en samenleving & Zorg 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start februari 2022) 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTEzMjAzNzAtM2MzMS00NDRkLTg1YmUtMmU2NDhlMzBhOTJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220907bb1e-21fc-476f-8843-02d09ceb59a7%22%2c%22Oid%22%3a%2211ea3167-1a5a-4371-a5b6-deec03d2f406%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OThiZThkMTItZGM1OC00ZjYzLWI0NjQtYjZlNTBjNWQ1NmJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220907bb1e-21fc-476f-8843-02d09ceb59a7%22%2c%22Oid%22%3a%22c1dfffb7-e077-4341-8140-7c63ff3a6cd2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2YwYjJlYTAtYmEwNS00ZjY1LTlhYmEtMTZkYjdkMzQyMThk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220907bb1e-21fc-476f-8843-02d09ceb59a7%22%2c%22Oid%22%3a%22c1dfffb7-e077-4341-8140-7c63ff3a6cd2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTlkN2U3ZDQtMzZkMy00NWIxLThmMzQtZDdjYzliODM5MDBi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220907bb1e-21fc-476f-8843-02d09ceb59a7%22%2c%22Oid%22%3a%22c1dfffb7-e077-4341-8140-7c63ff3a6cd2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWY1ZjE2ZDQtNzhkMC00MDY5LWI2ZDgtYzU2MmEzY2YzM2Jl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220907bb1e-21fc-476f-8843-02d09ceb59a7%22%2c%22Oid%22%3a%22c1dfffb7-e077-4341-8140-7c63ff3a6cd2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTY2ZDAzYTctOWYyYy00ZTRmLWEyY2UtYTRiMjk0ODgyNzhl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220907bb1e-21fc-476f-8843-02d09ceb59a7%22%2c%22Oid%22%3a%22c1dfffb7-e077-4341-8140-7c63ff3a6cd2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTc0ZmViZTctNjAzOS00YTg0LWJhNTAtYWUyODdjMTIwYjU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220907bb1e-21fc-476f-8843-02d09ceb59a7%22%2c%22Oid%22%3a%22c1dfffb7-e077-4341-8140-7c63ff3a6cd2%22%7d


Stichting Exodus Noord-Holland (locatie Amsterdam) 

www.exodus.nl 

Zorg 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021); 10 maanden (start februari 2022) 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

Stichting Nova House 
http://novahouse-amsterdam.nl 

Zorg 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021) 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

URBN Village / Jongeren Maken de Stad 
www.movisie.nl/artikel/urbn-village / www.movisie.nl/artikel/jongeren-maken-stad 

Welzijn en Samenleving 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021) 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

Welzijn Diemen 
www.welzijndiemen.nl 

Welzijn en samenleving 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021); 10 maanden (start februari 2022) 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

Young Society 
https://youngsociety.nl 

Welzijn en samenleving 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021); 10 maanden (start februari 2022); 5 

maanden (start augustus 2021); 5 maanden (start februari 2022) 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

Zorgboerderij De Vrijheid 
www.zorgboerderijdevrijheid.nl 

Welzijn en samenleving 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021); 10 maanden (start februari 2022) 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjEzYmJhNDktNjhjZC00ZWYxLWI5NzMtZTQ1NzAwYjMyNzlh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220907bb1e-21fc-476f-8843-02d09ceb59a7%22%2c%22Oid%22%3a%22c1dfffb7-e077-4341-8140-7c63ff3a6cd2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzczMGY2ODctMjZhNC00NTc4LWE2YmUtY2UwZmEzYjc5OTA3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220907bb1e-21fc-476f-8843-02d09ceb59a7%22%2c%22Oid%22%3a%22c1dfffb7-e077-4341-8140-7c63ff3a6cd2%22%7d
http://www.movisie.nl/artikel/urbn-village%20/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGE4OGY2ZDMtYTlhYS00YjUxLTlhNjQtYWMyZjJkODFkMTg4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220907bb1e-21fc-476f-8843-02d09ceb59a7%22%2c%22Oid%22%3a%2211ea3167-1a5a-4371-a5b6-deec03d2f406%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDIzOTBmMzAtYzVjZC00OGNiLTgzN2QtMjc5NDJhYTM0NjMz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220907bb1e-21fc-476f-8843-02d09ceb59a7%22%2c%22Oid%22%3a%22c1dfffb7-e077-4341-8140-7c63ff3a6cd2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzRmYzVlODYtMmU1OS00OGI1LTk2ZTktODRhYmNiYzg1MzY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220907bb1e-21fc-476f-8843-02d09ceb59a7%22%2c%22Oid%22%3a%22c1dfffb7-e077-4341-8140-7c63ff3a6cd2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmNhZDM5YWEtNDNkMi00MzAyLTg0MmQtNTU4MDA2NDkzN2Q0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220907bb1e-21fc-476f-8843-02d09ceb59a7%22%2c%22Oid%22%3a%22c1dfffb7-e077-4341-8140-7c63ff3a6cd2%22%7d


 

 

 

 

 

 

  

Tijdvak 

12.00-14.00 uur 



Amsterdam UMC 
www.amsterdamumc.nl 

Zorg 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021) 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

Arkin Mentrum - Reigersbos 
www.mentrum.nl/locatie/kliniek-reigersbos  

Zorg 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021); 10 maanden (start februari 2022); 5 

maanden (start augustus 2021); 5 maanden (start februari 2022) 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

Combiwel 
www.combiwel.nl 

Welzijn en samenleving 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021); 10 maanden (start februari 2022); 5 

maanden (start augustus 2021); 5 maanden (start februari 2022) 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

Dock – Project Vriendenkring 
www.vriendenkringenamsterdam.nl 

Welzijn en samenleving 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021) 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

Dynamo 
www.dynamo-amsterdam.nl 

Welzijn en samenleving 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021);10 maanden (start februari 2022); 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

Dynamo Amsterdam 
www.dynamo-amsterdam.nl 

Welzijn en samenleving 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021);10 maanden (start februari 2022); 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

Gemeente Waterland 
www.waterland.nl/jeugd-kernteam-jeugd 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTdkNjc0ZGQtNmM3Zi00YWI1LWE2YTctZjVhMTllNGJkYWUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220907bb1e-21fc-476f-8843-02d09ceb59a7%22%2c%22Oid%22%3a%22c1dfffb7-e077-4341-8140-7c63ff3a6cd2%22%7d
http://www.mentrum.nl/locatie/kliniek-reigersbos
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzhlMjg4OWMtYjg2Zi00NzEyLTg0YzItOGQ2NGRlMTQxODU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220907bb1e-21fc-476f-8843-02d09ceb59a7%22%2c%22Oid%22%3a%22c1dfffb7-e077-4341-8140-7c63ff3a6cd2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzhkZjk3NTgtYThmZC00MWNhLWIwZTYtMzdkOTRiYjEzNGIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220907bb1e-21fc-476f-8843-02d09ceb59a7%22%2c%22Oid%22%3a%22c1dfffb7-e077-4341-8140-7c63ff3a6cd2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmRkYTdmYzktNjYyOC00YjliLWJmZjctZjVmOGNiZTQxMDAw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220907bb1e-21fc-476f-8843-02d09ceb59a7%22%2c%22Oid%22%3a%22c1dfffb7-e077-4341-8140-7c63ff3a6cd2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzkyNjIxNGQtMDQ3NC00NTA0LWI4YmEtZWUyNDA3MTc0MDQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220907bb1e-21fc-476f-8843-02d09ceb59a7%22%2c%22Oid%22%3a%22c1dfffb7-e077-4341-8140-7c63ff3a6cd2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWI1Njg0OWQtZjQzMy00NjdkLTk5Y2ItZDJmNTIyMGI0ZGZi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220907bb1e-21fc-476f-8843-02d09ceb59a7%22%2c%22Oid%22%3a%22c1dfffb7-e077-4341-8140-7c63ff3a6cd2%22%7d


Welzijn en samenleving 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021); 10 maanden (start februari 2022); 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

Het Meer-team – Gemeente Haarlemmermeer 
Zorg 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021) 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

Jongeren Service Punt West 
www.jongerenservicepunt.nl 

Welzijn en samenleving 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021); 10 maanden (start februari 2022) 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

Kunstbende 
www.kunstbende.nl 

Welzijn en samenleving 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021); 5 maanden (start februari 2022); 5 

maanden (start augustus 2021); 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

Meervaart Studio / Kunstbende 
www.meervaart.nl/studio 

Welzijn en samenleving 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021) 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

Participe Amstelland (locatie Amstelveen) 

www.participe-amstelland.nu 

Welzijn en samenleving 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start februari 2022); 10 maanden (start augustus 2021); 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

Reclassering Nederland 
www.reclassering.nl 

Welzijn en samenleving & Zorg 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021) 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzAwNDUwYWQtOWU4OC00MjFiLWJhMzctZGUxZDRhM2VkN2Y4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220907bb1e-21fc-476f-8843-02d09ceb59a7%22%2c%22Oid%22%3a%22c1dfffb7-e077-4341-8140-7c63ff3a6cd2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjEyNjE4MGMtMTZmMi00OGFjLWFjN2EtYmU2ZjM0OTM5NzAw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220907bb1e-21fc-476f-8843-02d09ceb59a7%22%2c%22Oid%22%3a%22c1dfffb7-e077-4341-8140-7c63ff3a6cd2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjJkMDBkOWEtMGU5NC00MGEzLWIwOTUtMmEyOGExYTRmOTM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220907bb1e-21fc-476f-8843-02d09ceb59a7%22%2c%22Oid%22%3a%22c1dfffb7-e077-4341-8140-7c63ff3a6cd2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTUyMGY3MmYtM2IyNy00Zjk3LTkxOWYtY2JiMjVjMGRjNjRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220907bb1e-21fc-476f-8843-02d09ceb59a7%22%2c%22Oid%22%3a%22c1dfffb7-e077-4341-8140-7c63ff3a6cd2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODk3ZTYyMTMtMjU4YS00MTBmLWFjMDktMjFiOTQ1MjE5NTZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220907bb1e-21fc-476f-8843-02d09ceb59a7%22%2c%22Oid%22%3a%22c1dfffb7-e077-4341-8140-7c63ff3a6cd2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTZmYzM1ZGUtZWMyZi00NWE2LWI1N2UtYWEzMjNkZGRlNWJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220907bb1e-21fc-476f-8843-02d09ceb59a7%22%2c%22Oid%22%3a%22c1dfffb7-e077-4341-8140-7c63ff3a6cd2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDRjODNkMmEtZTc1Ny00YWUyLWE5NGQtMjY4MWU5YjFmNTBl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220907bb1e-21fc-476f-8843-02d09ceb59a7%22%2c%22Oid%22%3a%22c1dfffb7-e077-4341-8140-7c63ff3a6cd2%22%7d


Roads Arkin - Zeefdrukmakers 
www.zeefdrukmakers.nl 

Welzijn en samenleving & Zorg 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021); 10 maanden (start februari 2022); 5 

maanden (start augustus 2021); 5 maanden (start februari 2022) 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

SKC 
www.skcnet.nl 

Welzijn en samenleving & Zorg 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021); 10 maanden (start februari 2022); 5 

maanden (start augustus 2021); 5 maanden (start februari 2022) 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

Stichting Dock 
www.dock.nl 

Welzijn en samenleving & Zorg 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021); 10 maanden (start februari 2022); 5 

maanden (start augustus 2021); 5 maanden (start februari 2022) 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

Stichting Dock - MySchoolCoach 
www.dock.nl 

Welzijn en samenleving 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021); 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

Weekend Academie 
https://weekendacademie.nl 

Welzijn en samenleving 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021); 10 maanden (start februari 2022); 5 

maanden (start augustus 2021); 5 maanden (start februari 2022) 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmNkZDdkMTctYjc0OC00ZjYyLTg0YmMtOGUyNzkwNTJkYTYx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220907bb1e-21fc-476f-8843-02d09ceb59a7%22%2c%22Oid%22%3a%22c1dfffb7-e077-4341-8140-7c63ff3a6cd2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjQwMWZiNTEtM2NjNS00ZWUyLTgxZDktMTVmM2UwYWEyNDMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220907bb1e-21fc-476f-8843-02d09ceb59a7%22%2c%22Oid%22%3a%22c1dfffb7-e077-4341-8140-7c63ff3a6cd2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTdmNTQ0ZjctMjlhMS00YzQyLTk3ZDUtOGNiYTg2YjAwNTdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220907bb1e-21fc-476f-8843-02d09ceb59a7%22%2c%22Oid%22%3a%22c1dfffb7-e077-4341-8140-7c63ff3a6cd2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGY1NjA5ZDctZmEzZi00ZTBiLWI5ZDgtY2M5ZTM4NTJlZWY0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220907bb1e-21fc-476f-8843-02d09ceb59a7%22%2c%22Oid%22%3a%22c1dfffb7-e077-4341-8140-7c63ff3a6cd2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTg4ODIwZGEtZGNiZS00MTFjLWFkMDMtMTc4ZDc5YjcwY2Fm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220907bb1e-21fc-476f-8843-02d09ceb59a7%22%2c%22Oid%22%3a%22c1dfffb7-e077-4341-8140-7c63ff3a6cd2%22%7d


  

Tijdvak 

14.00-16.00 uur 



Academie van de Stad 
academievandestad.nl 

Welzijn en samenleving 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021) 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

Amstelring (locatie Transferafdeling in VUmc) 
www.amstelring.nl 

Zorg 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021) 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

Buurtcampus/BOOT 
www.hva.nl/boot 

Welzijn en samenleving 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021) 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

De Blauwe Zon 
www.deblauwezon.nl 

Zorg 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021); 10 maanden (start februari 2022) 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

De Hartekampgroep 
www.hartekampgroep.nl 

Zorg 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021); 10 maanden (start februari 2022); 5 

maanden (start augustus 2021); 5 maanden (start februari 2022); 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

Dock – Project Expeditie Jij 
www.dock.nl 

Welzijn en samenleving 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021) 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

Dream Support 
dreamsupport.nl 

Welzijn en samenleving 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2RmMTQ1MTUtZGNjMS00ZmYyLThkMjMtNTlmYmFlNmUwOGY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220907bb1e-21fc-476f-8843-02d09ceb59a7%22%2c%22Oid%22%3a%22c1dfffb7-e077-4341-8140-7c63ff3a6cd2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yzc5NmFmOTktZmJlMi00YjcwLTg1YzctOGVhODcyNWYzNDcy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220907bb1e-21fc-476f-8843-02d09ceb59a7%22%2c%22Oid%22%3a%22c1dfffb7-e077-4341-8140-7c63ff3a6cd2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTc4YzMxZWQtZmM2NC00NGYwLWFhZWMtNTBjZTRmMmMyOWRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220907bb1e-21fc-476f-8843-02d09ceb59a7%22%2c%22Oid%22%3a%22c1dfffb7-e077-4341-8140-7c63ff3a6cd2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTVlOTg0ZjUtMWE1ZS00NzliLWI4MzAtMmZhM2RhNTIyY2Q2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220907bb1e-21fc-476f-8843-02d09ceb59a7%22%2c%22Oid%22%3a%22c1dfffb7-e077-4341-8140-7c63ff3a6cd2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjQxMmYxMWItZGI4MS00YTcwLTg0YTQtODE5ZWI3MWNhZDAw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220907bb1e-21fc-476f-8843-02d09ceb59a7%22%2c%22Oid%22%3a%22c1dfffb7-e077-4341-8140-7c63ff3a6cd2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWJiYzU5NmYtYTExNS00ZWM0LTliNTUtYzdhZmRjYzI4MTQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220907bb1e-21fc-476f-8843-02d09ceb59a7%22%2c%22Oid%22%3a%22c1dfffb7-e077-4341-8140-7c63ff3a6cd2%22%7d


Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021); 10 maanden (start februari 2022); 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

ELANCE Academy 
www.elanceacademy.nl 

Welzijn en samenleving & Zorg 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021); 10 maanden (start februari 2022) 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

Esdégé- Reigersdaal (locatie TeCeA Heerhugowaard) 
www.teceahhw.st-er.nl 

Zorg 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021) 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

ICK Amsterdam 
www.ickamsterdam.nl 

Welzijn en samenleving 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021); 10 maanden (start februari 2022); 5 

maanden (start augustus 2021); 5 maanden (start februari 2022) 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

iQ Coaches BV 
www.iqcoaches.nl 

Welzijn en samenleving 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021); 10 maanden (start februari 2022); 5 

maanden (start augustus 2021); 5 maanden (start februari 2022) 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

Passionate Bulkboek 
www.passionatebulkboek.nl 

Welzijn en samenleving 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021); 10 maanden (start februari 2022); 5 

maanden (start augustus 2021); 5 maanden (start februari 2022) 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

Raphaelstichting/Rozemarijn 
www.raphaelstichting.nl/rozemarijn 

Zorg 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021); 10 maanden (start februari 2022); 5 

maanden (start augustus 2021); 5 maanden (start februari 2022) 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGM5ZGVhZWQtMmNiYy00MjgxLWI2YmYtMjc4NjVmMjZlZGU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220907bb1e-21fc-476f-8843-02d09ceb59a7%22%2c%22Oid%22%3a%22c1dfffb7-e077-4341-8140-7c63ff3a6cd2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjIzNGZmYWUtYjA2Ny00NzMwLWI5M2YtZWRmNmQ3ZWFiZTAw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220907bb1e-21fc-476f-8843-02d09ceb59a7%22%2c%22Oid%22%3a%22c1dfffb7-e077-4341-8140-7c63ff3a6cd2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWZmY2E3NmMtNzAyZC00NTNkLTkxMWItMDg1NWE3ZmJiOWIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220907bb1e-21fc-476f-8843-02d09ceb59a7%22%2c%22Oid%22%3a%22c1dfffb7-e077-4341-8140-7c63ff3a6cd2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmEwMDJhZTEtNGRlOC00NWJkLTg0MDAtZTYwNDBkMjVjOWM0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220907bb1e-21fc-476f-8843-02d09ceb59a7%22%2c%22Oid%22%3a%22c1dfffb7-e077-4341-8140-7c63ff3a6cd2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjczM2ZhMmYtMzQwNC00ZGUwLThiM2ItNzQwMGU1MjUwYmQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220907bb1e-21fc-476f-8843-02d09ceb59a7%22%2c%22Oid%22%3a%22c1dfffb7-e077-4341-8140-7c63ff3a6cd2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2VkZTc4ODYtZjRkYy00MGFhLWIxOTMtNDFmMGI3ZTgzZDI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220907bb1e-21fc-476f-8843-02d09ceb59a7%22%2c%22Oid%22%3a%22c1dfffb7-e077-4341-8140-7c63ff3a6cd2%22%7d


Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

Reade, revalidatie/reumatologie 
www.reade.nl 

Welzijn en samenleving & Zorg 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021) 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

Sherpa 
www.sherpa.org 

Zorg 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021); 5 maanden (start februari 2022); 5 

maanden (start augustus 2021) 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

Social Work in Kunst & Cultuur 
Welzijn en samenleving & Zorg 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021); 10 maanden (start februari 2022); 5 

maanden (start augustus 2021); 5 maanden (start februari 2022) 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

Stichting Cultuurgeneratie 
www.musicgenerations.nl 

Welzijn en samenleving 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021) 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

Stichting Present Amsterdam 
stichtingpresent.nl/amsterdam 

Welzijn en samenleving 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021); 10 maanden (start februari 2022); 5 

maanden (start augustus 2021); 5 maanden (start februari 2022) 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

Stichting SINA 
www.stichtingsina.nl 

Zorg 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021); 10 maanden (start februari 2022); 5 

maanden (start augustus 2021); 5 maanden (start februari 2022) 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGY2MmIxNDMtYTQ5Ni00MjQ1LThjZjItNGEyZDcwMDkxODFj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220907bb1e-21fc-476f-8843-02d09ceb59a7%22%2c%22Oid%22%3a%22c1dfffb7-e077-4341-8140-7c63ff3a6cd2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWY2YjcyZGUtNWViYy00ODMwLWFhNDUtZDBjMzVjZGUxMjlm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220907bb1e-21fc-476f-8843-02d09ceb59a7%22%2c%22Oid%22%3a%22c1dfffb7-e077-4341-8140-7c63ff3a6cd2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2E2NDU3ZmQtY2EyYi00YWU4LThmMzktOWE5YTQ5M2NmNzc2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220907bb1e-21fc-476f-8843-02d09ceb59a7%22%2c%22Oid%22%3a%22c1dfffb7-e077-4341-8140-7c63ff3a6cd2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTg2YzMwZWYtM2I5MC00YTY1LTg3OTAtMmE1Y2MzNmUzY2Vi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220907bb1e-21fc-476f-8843-02d09ceb59a7%22%2c%22Oid%22%3a%22c1dfffb7-e077-4341-8140-7c63ff3a6cd2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWU2NGU5OTUtZmFjNS00NjdjLWI2ZjktNWI0NWNkM2MyYWQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220907bb1e-21fc-476f-8843-02d09ceb59a7%22%2c%22Oid%22%3a%22c1dfffb7-e077-4341-8140-7c63ff3a6cd2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2ZkMWQwNjQtMzNiOS00OWUxLTk1ODUtMGYzYjk5NzMxZDll%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220907bb1e-21fc-476f-8843-02d09ceb59a7%22%2c%22Oid%22%3a%22c1dfffb7-e077-4341-8140-7c63ff3a6cd2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWNmMmZiY2YtNzVlMy00NzQ5LTk2MmEtZmVjOGUyMTlhM2Y2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220907bb1e-21fc-476f-8843-02d09ceb59a7%22%2c%22Oid%22%3a%22c1dfffb7-e077-4341-8140-7c63ff3a6cd2%22%7d


Stichting Sociale Wijkteams Amersfoort 
www.wijkteam-amersfoort.com 

Welzijn en samenleving & Zorg 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

Stichting Vrouwen Vooruit 
www.vrouwenvooruit.nl 

Welzijn en samenleving 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021) 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

VoorUit 
www.vooruitproject.nl 

Welzijn en samenleving 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021); 10 maanden (start februari 2022) 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

Vrouw en Vaart & Daadkr8 
www.vrouwenvaart.nl / daadkr8.amsterdam 

Welzijn en samenleving 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021); 10 maanden (start februari 2022); 5 

maanden (start augustus 2021); 5 maanden (start februari 2022) 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

Wonen Plus Welzijn te Schagen 
www.wonenpluswelzijn.nl 

Welzijn en samenleving 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021); 10 maanden (start februari 2022) 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

ZID Theater 
www.zidtheater.nl 

Welzijn en samenleving 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021); 10 maanden (start februari 2022); 5 

maanden (start augustus 2021); 5 maanden (start februari 2022) 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

Zorgboerderij Hoogerlust 
www.hoogerlust.nl 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTg2ZDc3ZTctYTYzNy00Y2QwLWFjYzgtMzdiNzk3MzAwOWNk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220907bb1e-21fc-476f-8843-02d09ceb59a7%22%2c%22Oid%22%3a%22c1dfffb7-e077-4341-8140-7c63ff3a6cd2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTExMTQ2ZTMtYWFiNS00ZWQ2LWFmOWItZDZlYTc5MzY2OTRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220907bb1e-21fc-476f-8843-02d09ceb59a7%22%2c%22Oid%22%3a%22c1dfffb7-e077-4341-8140-7c63ff3a6cd2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjMwZGU5YTAtYTc1Zi00Y2M0LWJiMDYtYzQxOTI4NmZiM2Nh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220907bb1e-21fc-476f-8843-02d09ceb59a7%22%2c%22Oid%22%3a%22c1dfffb7-e077-4341-8140-7c63ff3a6cd2%22%7d
http://www.vrouwenvaart.nl/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmExM2RlMjEtZTZjZS00MGY2LTliYjMtNjJhM2M2OTEyZjQ5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220907bb1e-21fc-476f-8843-02d09ceb59a7%22%2c%22Oid%22%3a%22c1dfffb7-e077-4341-8140-7c63ff3a6cd2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTcyMzllN2YtNjExZi00MTcxLWFjYjktNTUxODU1YzQ0NzIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220907bb1e-21fc-476f-8843-02d09ceb59a7%22%2c%22Oid%22%3a%22c1dfffb7-e077-4341-8140-7c63ff3a6cd2%22%7d
http://www.zidtheater.nl/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mjc5NDMzN2UtNDQ4OC00NzJjLWJhMGQtYjY2MzA2YzE0MTAw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220907bb1e-21fc-476f-8843-02d09ceb59a7%22%2c%22Oid%22%3a%2211ea3167-1a5a-4371-a5b6-deec03d2f406%22%7d


Zorg 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021); 5 maanden (start augustus 2021) 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzUxZWVlMzgtMDMzNC00ZmM4LThmY2MtMDI5OTc4ZjdlZTY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220907bb1e-21fc-476f-8843-02d09ceb59a7%22%2c%22Oid%22%3a%22c1dfffb7-e077-4341-8140-7c63ff3a6cd2%22%7d


  

Meer info 

organisaties 



125Procent BV 
www.125procent.nl 

Omschrijving organisatie: 125Procent draagt bij aan een sterke en betrokken 

samenleving door het organiseren van evenementen met meerwaarde, maatschappelijke 

campagnes, inspirerende participatieprojecten en educatieprogramma’s rondom sociale 

thema’s. En we investeren in een inclusieve samenleving, waarin iedereen meetelt en 

meedoet. 

 

Bij 125Procent geloven we dat je maatschappelijke problemen om kunt zetten in kansen 

en dat je met innovatieve ideeën van een achterstand een voorsprong kunt maken. Dat 

doen we door maatschappelijke vraagstukken op te lossen door het ontwikkelen en 

organiseren van projecten, waarbij alle betrokkenen meebeslissen en actief meedoen op 

basis van hun interesse, passie of talent. 

Onze kernwaarden zijn dan ook: net dat stapje extra, mensgericht, toegewijd, lef en 

respect. 

Omschrijving praktijk: Wil jij graag werken binnen een klein, gezellig maar divers team? 

En de wereld voor de mensen om je heen een beetje mooier maken? Dat kan bij 

125Procent!  

Wat ga je o.a. doen? 

• Ondersteunende (productie-) werkzaamheden tijdens en voorafgaand aan onze (hybride) 

evenementen. 

• Ondersteuning van de projectleider op het evenement.  

• Begeleiden van culturele en maatschappelijke activiteiten. 

• Werken met de diverse doelgroep(en): kinderen, jongeren, doven en slechthorenden 

• Relaties onderhouden met samenwerkingspartners. 

• Projectmatig werken. 

• Promotieplan uitvoeren.  

• Bijhouden van documenten, zoals evaluaties. 

• Andere ondersteunende (kantoor-)taken. 

Videomateriaal:  

https://vimeo.com/250640272 

https://vimeo.com/351449949 

https://vimeo.com/432629373 

https://vimeo.com/432629420 

https://vimeo.com/432629516 

https://vimeo.com/433161100 

 

Academie van de Stad 
www.academievandestad.nl 

Omschrijving organisatie: Academie van de Stad staat voor leefbare steden met actieve 

en betrokken burgers, waarin studenten de kans hebben om de positieve kracht achter de 

stad van morgen te zijn. Academie van de Stad zet projecten op vanuit actuele 

vraagstukken in de stad. Door studenten actief te laten bijdragen aan de maatschappelijke 

uitdagingen en hun burger bewustzijn te versterken, geeft de Academie hen een sleutelrol 

in de ontwikkeling en de toekomst van de stad. In 2008 gestart, heeft de Academie 



inmiddels 1.255 projecten met meer dan 14.000 studenten afgerond en lopen er per 

semester circa 80 projecten in Amsterdam, Haarlem, Utrecht, Amersfoort, Almere en 

Lelystad, in opdracht van gemeenten, provincies, en woningcorporaties en in 

samenwerking met de hoger onderwijsinstellingen. 

Omschrijving praktijk: Wij bieden verschillende stageprojecten aan als Academie van de 

Stad. Welke van deze het beste aansluiten bij de studie Social Work zijn de projecten 

Stage Carrousel, Student Job Coach en JongGras Advies.  

 

Stage Carrousel focust zich op de aanpak van jeugdwerkloosheid in Amsterdam. Een 

StageCarrousel Coach gaat één op één met de jongere aan de slag met de werkhouding, 

het sociale gedrag en de werknemersvaardigheden. De StageCarrousel motiveert en 

stimuleert de jongere op basis van zijn/haar behoeften en interesses en fungeert als 

rolmodel.  

 

In het project Student Job Coach worden werkzoekende jongeren door studenten 

begeleid naar een baan. Dit wordt gedaan door het bieden van gerichte ondersteuning en 

begeleiding in de zoektocht van de jongere en in de werkrelatie tussen een werkzoekende 

jongere en een ondernemer / organisatie. De ondersteuning en begeleiding wordt 

geboden door StudentJobcoaches: HBO/WO studenten afkomstig van relevante 

studierichtingen, die de coaching in het kader van hun opleiding uitvoeren 

 

JongGras Advies levert een bijdrage aan het vitaliseren van sportaanbieders in Amsterdam. 

De gemeente Amsterdam geeft advies en ondersteuning aan sportaanbieders in 

Amsterdam en zet JongGras Advies in om een deel van dit advies en ondersteuning uit te 

voeren door middel van de inzet van studenten. Daarnaast creëren we door middel van 

JongGras Advies werkervaringsplaatsen voor studenten die ervaring opdoen in de 

georganiseerde sport. 

Videomateriaal:  

https://vimeo.com/300265227 

 

Amerpoort 
www.werkenbijamerpoort.nl/leren/stage 

Omschrijving organisatie: Amerpoort biedt allerlei vormen van ondersteuning aan 

mensen met een verstandelijke beperking. 

Omschrijving praktijk: Ondersteuning van kind tot ouder, van licht verstandelijk tot 

ernstig meervoudig beperkt, beschut woonpark of juist midden in de wijk. Veel cliënten 

wonen bij Amerpoort en doen dagbesteding, maar bieden ook logeeropvang, dagopvang, 

ondersteuning thuis, medische zorg en expertise. 

Videomateriaal:  

Welkom bij Amerpoort: https://www.youtube.com/watch?v=1RkWlbSdS9Q 

  

https://www.youtube.com/results?search_query=werken+bij+amerpoort. Diverse filmpjes 

om een indruk te krijgen van een aantal doelgroepen kijk dan de filmpjes van:  Werken bij 

Amerpoort: Tim, Rita, Esther, Ulco en Fenjal 

 



Amstelring (locatie Transferafdeling in VUmc) 

www.amstelring.nl 

Omschrijving organisatie: Amstelring is een organisatie voor tijdelijke/ permanente zorg 

aan oudere cliënten. Amstelring heeft wooncentra in Amsterdam en omstreken, en biedt 

daarnaast ook wijkzorg. 

Omschrijving praktijk: De patiëntgroep op de transferafdeling is voldoende hersteld om 

het ziekenhuis te kunnen verlaten, maar (nog) niet in staat om zelfstandig naar huis te 

kunnen. We starten hier de revalidatie en kijken wat de beste vervolgplek is. Het Agogisch 

werk biedt sociale en psychologische begeleiding. Hierbij ligt de nadruk op coping, 

mentaal en fysiek welzijn. Tegelijk observeren we de patiënten en rapporteren we in het 

multidisciplinaire behandelplan. We bespreken onze bevindingen in het multidisciplinaire 

overleg. We kijken met nadruk naar wat de patiënt nog wel kan. Wij werken zowel 

individueel als in groepen. Ons aanbod bestaat o.a. uit fysieke, creatieve en cognitieve 

activiteiten.  

Waar we nog meer kunnen doen, horen we dat graag! 

 

Amsterdam UMC 
www.amsterdamumc.nl 

Omschrijving organisatie: Medisch maatschappelijk werk 

 

Ziekte, behandeling of opname in het ziekenhuis betekenen een extra belasting. Dit doet 

een beroep op uw aanpassingsvermogen. Soms worden lichamelijke klachten mede 

veroorzaakt of in stand gehouden door psychische of psychosociale problemen. Vaak lukt 

het om met hulp van familie en vrienden een nieuw evenwicht te vinden. Soms blijkt dat 

belemmeringen de behandeling en het herstel in de weg staan. Dan is er aanvullende 

psychosociale hulp nodig. 

 

Medisch maatschappelijk werkers kunnen worden ingeschakeld door de arts voor psycho-

sociale en materiële hulpverlening aan ouders van zieke kinderen, volwassen patiënten en 

verwanten. De hulpverlening staat in relatie tot de ziekte, medische behandeling en 

opname. 

 

De intake 

In dit gesprek wordt in kaart gebracht welke vragen en problemen er bij u leven ten 

gevolge van ziekte, behandeling en/of opname. Samen met de medisch maatschappelijk 

werker maakt u afspraken over het verloop van de hulpverlening. De medisch 

maatschappelijk werker maakt deel uit van het behandelteam van artsen, 

verpleegkundigen en andere hulpverleners. Hierin wordt informatie gedeeld voor zover 

dat de behandeling ten goede komt. 

 

Wat kunt u verder verwachten 

Na de intake wordt met u afgestemd welke begeleiding voor u het meest passend is. 

Onderwerpen waar de begeleiding zich op kan richten zijn bijvoorbeeld: Wat belemmert 

mij in het omgaan met de ziekte? Hoe geef ik het leven met een (chronische) ziekte weer 

zin? Wat betekent de ziekte voor mijn relatie(s)? Hoe worden spanningen weer 



hanteerbaar? Hoe krijg ik mijn zelfvertrouwen terug? Hoe houd ik de regie over mijn leven 

of het gezin? 

 

Hoe kunt u een medisch maatschappelijk werker inschakelen? 

Neem contact op met de behandelend arts als u, uw partner of een ander gezinslid hulp 

wenst van een medisch maatschappelijk werker. 

Samen bespreekt u of een medisch maatschappelijk werker kan bijdragen aan de 

behandeling. Is een medisch maatschappelijk werker beschikbaar, dan zorgt de arts voor 

de verwijzing. 

Afzeggen en verplaatsen van uw afspraak kan via: 

• Secretariaat medisch maatschappelijk werk: 020 - 444 2507 

• Online via het patiëntportaal ‘Mijn Dossier’, indien u zich hiervoor heeft 

aangemeld. 

 

Vragen of meer informatie? 

Indien u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met het secretariaat medisch 

maatschappelijk werk via bovenstaand telefoonnummer. U kunt ook via ‘Mijn Dossier’ een 

bericht sturen naar de afdeling medisch maatschappelijk werk. 

 

https://www.vumc.nl/web/file?uuid=c2083afa-9821-4b22-a46d-

c9f5df82698d&owner=5ec2d559-9d3f-4285-8cbd-

140abc921b69&contentid=1192&disposition=inline 

Omschrijving praktijk: 1 of meerdere derdejaars voltijd  stageplaats(en) binnen de sectie 

medisch maatschappelijk werk van het Amsterdam UMC. Deze stageplaats kan op locatie 

AMC of op locatie VUmc zijn. 

Betreft een stageplaats in de patiëntenzorg aan patiënten van 18+. 

Videomateriaal:  

https://www.youtube.com/watch?v=-b3paFW8PPA 

 

Arkin Mentrum - Reigersbos 
www.mentrum.nl/locatie/kliniek-reigersbos 

Omschrijving organisatie: Kliniek Reigersbos behandelt 40 clienten die afhankelijk van 

hun zelfstandigheid zijn opgenomen op gesloten danwel open afdeling of zogenaamde 

appartementen. 

Omschrijving praktijk: Het begeleiden van opgenomen clienten in laag en hoog-

complexe situaties.  Het (mede) opstellen van begeleidingsplannen, (mede) aandeel 

hebben in het opstellenbehandelplannen en het uitvoeren hiervan. 

 

Buurtcampus Nieuw-West 
www.buurtcampusnieuwwest.nl 

Omschrijving organisatie: Buurtcampus Nieuw-West is een samenwerking tussen de HvA 

en de Oba. Buurtcampus Nieuw-West is gevestigd in Oba Geuzenveld. De Buurtcampus 

heeft als doel studenten een plek te bieden waar ze in praktijk kunnen brengen wat ze op 

de HvA hebben geleerd. Studenten zijn via de Buurtcampus aan het werk in de buurt en 

voor de buurt. 



Omschrijving praktijk: Buurtcampus Nieuw-West zoekt een stagiaire voor De Groene 

Kans Geuzenveld. De Groene Kans haalt bij lokale supermarkten en kleinere winkels 

afgeboekt eten op en verdeelt dat op een middag samen met bewoners die op de Groene 

Kans afkomen. De voedselverdeling is uiteraard een middel tegen voedselverspilling, maar 

ook een middel voor bewoners om met elkaar in contact te komen en om laagdrempelig 

contact te leggen met buurtwerkers. Als stagiaire help je mee met de praktische zaken van 

de Groene Kans (voedsel ophalen, bij de verdeling zijn, et cetera). Je gebruikt je 

aanwezigheid op de Groene Kans om vragen van bewoners op te halen en samen 

antwoorden te organiseren. Daarnaast breng je het netwerk van de Groene Kans 

Geuzenveld in kaart en verdiep je je in de sociale kaart van Geuzenveld. De tweede fase 

van je stage werk je aan een ontwikkelopdracht die je samen met ons formuleert en waar 

je zelf veel richting aan kunt geven. 

 

Buurtcampus / BOOT 
www.hva.nl/boot 

Omschrijving organisatie: De Buurtcampus focust zich op kwetsbare bewoners in 

Amsterdamse aandachtwijken. Veelal zijn zij niet voldoende zelfredzaam om zich staande 

te houden in de hedendaagse samenleving. Wij bieden ondersteuning en advies op 

(psycho)sociaal- maatschappelijk gebied met ons interdisciplinaire team. 

Omschrijving praktijk: Je gaat aan de slag bij het Sociaal Team van de Buurtcampus 

vanuit één van de locaties in Amsterdam Nieuw-West, Amsterdam Oost of Amsterdam 

Zuidoost. 

Videomateriaal:  

https://www.youtube.com/watch?v=jqBvtUGnXIE 

 

COC Nederland 
www.amsterdamumc.nl 

Omschrijving organisatie: COC Nederland komt op voor de belangen van lesbiennes, 

homoseksuelen, biseksuelen, trans- en intersekse personen (LHBTI’s). We zetten ons in 

voor gelijke rechten, emancipatie en sociale acceptatie van LHBTI’s in Nederland en het 

buitenland. We streven naar een diverse en inclusieve wereld waar mensen zich tot hun 

volle potentieel kunnen ontwikkelen, ongeacht hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit of 

-expressie en geslachtskenmerken. Het COC werd opgericht in 1946 en is daarmee de 

oudste nog bestaande LHBTI-organisatie ter wereld. Als één van de weinige LHBTI-

organisaties beschikken we over een speciale raadgevende status bij de Verenigde Naties. 

Omschrijving praktijk: In team Cultuur & Geloof doen we projecten en events specifiek 

voor bi-culturele LHBTI’s. 

Als stagiaire ondersteun je je mn. dit team en het project Respect2Love; zie website 

hieronder bij 12.    

 

Taken:  

- Ondersteunen in de uitvoering van biculturele LHBTI projecten; oa. Respect2Love 

- Activiteiten ism de doelgroep voorbereiden, uitvoeren en evalueren 

- Bi-culturele LHBTI-community opbouw en netwerken 

- Rapportage/ verslaglegging verzorgen  



- Onderhoud, beheer en update social media (website, FB, Instagram etc.) 

- Methodiekontwikkeling en handboek 

- Uitvoeren van diverse ondersteunende taken 

 

Combiwel 
www.combiwel.nl 

Omschrijving organisatie: Combiwel Buurtwerk stadsdeel West is er voor de buurt en de 

buurtbewoners. Wij faciliteren vrijwillige inzet en  ondersteunen buurt- en 

bewonersinitiatieven. Samen met buurtgenoten, stadsdeel West en partners op het gebied 

van welzijn, verbinden we kennis en kracht. Zo dragen we bij aan een sterker sociaal 

netwerk. 

Omschrijving praktijk: Je komt stage te lopen bij een van de buurtwerkteams in 

Amsterdam West of Zuid. 

 

De Blauwe Zon 
www.deblauwezon.nl 

Omschrijving organisatie: De Blauwe Zon is een behandelgroep voor jonge kinderen met 

autisme en een ontwikkelingsachterstand en zit op het snijvlak van onderwijs, psychiatrie 

en verstandelijk gehandicaptenzorg. De kinderen zijn grotendeels aangewezen op één op 

één begeleiding, leren niet of nauwelijks vanuit een groepssituatie en kunnen (nog) niet in 

het onderwijs terecht. Doel van De Blauwe Zon is dat kinderen kunnen instromen in het 

onderwijs. 

Omschrijving praktijk: De stage bestaat uit een deel groepswerk en een deel trainingen 

geven. Naast het aansturen van de kinderen op de groep leer je een begeleidingsplan 

opstellen, oudergesprekken voeren en neem je deel aan de wekelijkse teamvergadering. 

De Blauwe Zon kent kind-vergaderingen, team-vergaderingen, behandel-vergaderingen 

en methodische werkbegeleiding. Daarnaast draai je mee in het trainingsrooster, waarbij je 

individueel met kinderen werkt. 

Videomateriaal:  

www.youtube.com/watch?v=PJPb7103y40 

 

De Hartekampgroep 
www.hartekampgroep.nl 

Omschrijving organisatie: De Hartekampgroep biedt op verschillende manieren 

begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking. Ons doel is om iedereen een 

goede dag te bezorgen. Dat is waar wij het allemaal voor doen. Heb je een verstandelijke 

beperking en/of een intensieve zorgvraag? Mensen met een verstandelijke beperking 

kunnen bij ons wonen, werken, leren en ontspannen. Met ondersteuning die uitgaat van 

wat wél kan. Zo helpen we jou het leven te leiden dat je zelf voor ogen hebt. Elke dag zo 

goed mogelijk. 

Omschrijving praktijk: Verschillende woon- en dagbestedingslocaties in het gebied 

tussen Heemskerk en Bennebroek. Dit betreft locaties die in de wijk staan, maar ook 

locaties op aparte woonterreinen. De niveaus van de cliënten kan variëren van EMB/EVB, 

MVB tot LVB. 



 

DOCK 
www.dock.nl 

Omschrijving organisatie: Dock is een stichting die namens de gemeente vier wijkteams 

bedient. Het wijkteam is gericht op het sociaal werk, opbouwwerk en het jongerenwerk. Er 

is ook veel samenwerking met de jeugdteams. 

Omschrijving praktijk: De praktijkplekken hebben allen betrekking op het vergroten van 

de zelfredzaamheid van de bewoners. Onze werk vindt plaats op de locaties van het 

wijkteam, buurthuizen of middels huisbezoeken. Binnen de praktijk zijn sociaal werkers 

werkzaam, opbouwwerkers en jongerenwerkers. 

 

DOCK - MySchoolCoach 
https://my-coach.dock.nl 

Omschrijving organisatie: Stichting DOCK is een grote welzijnsorganisatie, die landelijk 

mensen ondersteunt, verbindt en in hun eigen kracht zet. DOCK helpt mensen hun eigen 

leven en het leven van anderen te verbeteren. Ieder mens heeft talenten om in te zetten 

voor zichzelf en voor anderen. Veel mensen zijn bereid om anderen te helpen en iedereen 

heeft soms hulp nodig. Medewerkers van DOCK ondersteunen mensen in het nemen van 

initiatieven. Zij leggen contacten tussen mensen en organisaties in de buurt en brengen 

mogelijkheden samen. Met positieve resultaten. 

 

Visie 

Ieder mens heeft talenten en mogelijkheden. Wij brengen talenten en mogelijkheden 

samen en ondersteunen daar waar nodig. Dat is de kracht van wij samen; de kracht van 

DOCK. 

 

Missie 

DOCK draagt bij aan een dynamische samenleving waarbinnen talenten en kansen van 

mensen worden benut, waar iedereen perspectieven heeft en bewoners elkaar 

ondersteunen. 

Omschrijving praktijk: Project MySchoolCoach van Stichting DOCK hanteert de methode 

Oplossingsgericht Coachen. Door middel van peer-to-peer coaching voorkomen wij dat 

leerlingen van de middelbare school, vroegtijdig school verlaten. Veel voorkomende 

veranderwensen zijn leren plannen, meer motivatie voor school, meer zelfvertrouwen 

kweken en emotieregulatie. Na het volgen van de training Oplossingsgericht Coachen, kun 

jij met jouw motivatie en enthousiasme wekelijks deze leerlingen motiveren en 

ondersteunen bij het bereiken van hun doelen. 

Videomateriaal:  

Kort: https://www.youtube.com/watch?v=zbooJsrBIRA 

Lang: https://www.youtube.com/watch?v=bg4m5MDtLdA 

 

DOCK – Project Expeditie Jij 
www.dock.nl 

Omschrijving organisatie: DOCK is een welzijnsorganisatie die het project Expeditie Jij 

uitvoert. 



Omschrijving praktijk: Beter in je vel zitten dankzij het bereiken van een gezond gewicht. 

Meer energie krijgen en sterker in je schoenen staan. Dat wil iedereen wel! Maar het is 

nogal wat om daar in je eentje mee aan de slag te gaan. Expeditie Jij is een gezonde 

levensstijl interventie voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar uit Amsterdam West, Nieuw 

West en Noord die te maken hebben met overgewicht.  

Tijdens wekelijkse lessen krijgen jongeren competentie-,voeding- en sportlessen van een 

voedingsdeskundige en sportpsycholoog. De stagiaire ondersteunt en motiveert de 

jongeren tijdens de lessen. De stagiaire heeft individuele coaching gesprekken met de 

jongeren, waarin gekeken wordt naar passend sportaanbod in de wijk. Als stagiaire pak je 

ook andere taken op, zoals: het organiseren van ouderbijeenkomsten, evaluatiegesprekken 

met deelnemers, je bent betrokken bij de doorontwikkeling van het project en werft 

jongeren. 

 

DOCK – Project Vriendenkringen 
www.vriendenkringamsterdam.nl 

Omschrijving organisatie: DOCK is een welzijnsorganisatie die het project 

Vriendenkringen uitvoert. 

Omschrijving praktijk: Vriendenkringen organiseert ontmoetingsbijeenkomsten voor 

jongeren en volwassenen die meer sociale contacten willen en hier moeite mee hebben.  

Tijdens de ontmoetingsbijeenkomsten kunnen ze anderen ontmoeten en hun sociale 

netwerk vergroten. Vriendenkringen stimuleert Amsterdammers die een match of klik 

hebben, buiten bijeenkomsten om af te spreken. Op deze manier kunnen zij een 

Vriendenkring opzetten. Deze matches en groepjes worden door stagiaires en vrijwilligers 

ondersteunt. 

Op deze manier kunnen zij een Vriendenkring opzetten. Deze matches en groepjes 

worden door vrijwilligers en stagiaires ondersteunt.  

Vriendenkringen wilt een bijdrage leveren aan de bevordering van het welzijn voor 

mensen die moeite hebben met sociale interactie; door zingeving te geven, mee te laten 

doen, ze ergens bij te laten horen, naar buiten te treden en niet alleen te zijn. Samen is 

leuker dan alleen! 

 

Als stagiaire bij Vriendenkringen pak je verschillende taken op, zoals: het begeleiden 

tijdens bijeenkomsten, deelnemers ondersteunen in het aangaan en behouden van sociaal 

contact, het ondersteunen van matches en groepjes, het afnemen van 

voortgangsgesprekken met deelnemers, netwerken met netwerkpartners, de organisatie 

rondom bijeenkomsten en het onderhouden van de social media kanalen. 

 

Dream Support 
dreamsupport.nl 

Omschrijving organisatie: Herken je dat? We hebben allemaal, persoonlijk, maar ook als 

samenleving, te maken met uitdagingen. We willen misschien gezonder leven, we voelen 

misschien dat we onze potentie niet kunnen benutten of voelen ons in een hokje 

geplaatst. We veroordelen elkaar snel in plaats van dan we open staan voor elkaar en 

verbinden. 

 



Dream Support biedt duurzame oplossingen voor deze (maatschappelijke) problemen en 

ontwikkelt concepten, tools of producten zoals spellen. Hierbij staan de kernwoorden 

positiviteit, activatie en verandering centraal.  

 

We hebben diverse opdrachtgevers zoals gemeentes, organisaties, scholen en 

professionals. De programma’s en producten welke wij ontwikkelen, empoweren jongeren, 

ouders, bewoners en professionals. 

Omschrijving praktijk: Met onze programma’s richten wij ons op de volgende thema’s: 

gezondheid, duurzaamheid, samen opvoeden, diversiteit, kansengelijkheid en versterken 

van talenten. 

 

Wie zijn onze opdrachtgevers? 

Dit zijn gemeenten, corporaties, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, fondsen en 

expertisecentra. 

 

Voor wie zijn onze programma’s? 

We werken met diverse doelgroepen zoals ouders, jongeren, professionals en 

samenwerkingspartners. 

 

Hoe gaan wij te werk? 

Onze programma’s zijn ontwikkeld op basis van blended learning; deels online en deels 

offline met toegang tot een eigen online academie (waarbij deelnemers (indien nodig) 

worden ondersteund bij digitale vaardigheden).  

 

Hieronder een overzicht van al onze programma’s. Klik gerust door voor meer informatie. 

Videomateriaal:  

https://youtu.be/SGnG0AYIUSk 

 

Dynamo 
www.dynamo-amsterdam.nl 

Omschrijving organisatie: Dynamo is een welzijnsorganisatie die o.a. het participatiewerk 

Amsterdam Zuid (Buitenveldert en Rivierenbuurt aanbiedt. Wij hebben een aantal 

buurtkamers. We organiseren activiteiten in de buurt, coördineren buurtinitiatieven, 

begeleiden buurtbewoners bij hulpvragen, faciliteren vrijwilligerswerk en proberen op 

verschillende manieren buurt en buurtbewoners aan elkaar te verbinden. Ons werk bestaat 

uit organiseren en coördineren, maar ook uit veel contact met buurtbewoners en 

samenwerkingen met andere organisaties. 

Omschrijving praktijk:  

1. Bij Dynamo kun je stage lopen bij participatie. Je loopt mee bij lopende projecten maar 

krijgt ook de ruimte om zelf activiteiten op te zetten, vraagstukken te onderzoeken en veel 

te leren over zorg en welzijn. Je krijgt goede begeleiding, maar gaat ook zelfstandig aan 

de slag met een aantal projecten. Je betrekt buurtbewoners, brengt mensen in beweging 

en draagt bij aan het welzijn van de buurt.  

2. Als Social Work stagiaire word je onderdeel van het team participatie van Dynamo, op 

IJburg en Zeeburgereiland (Amsterdam). Je bent de verbindende factor tussen de 

doelgroep, de medestudenten en de professionals. Je signaleert de behoeften bij de 



bewoners en onderzoekt samen met de participatiemedewerker welke activiteiten en/of 

voorzieningen opgezet kunnen/ moeten worden ten behoeve van bewonersparticipatie en 

activering. Je bent een belangrijk onderdeel van ‘de spin in het web’ en gaat de uitdaging 

aan om mensen te activeren en te laten participeren. Dat kan zijn van meedoen aan en 

organiseren van een activiteit, tot het worden van een vrijwilliger of maatje, en het 

ondersteunen van bewonersinitiatieven. 

3. Het werkgebied van het algemeen maatschappelijk werk van Dynamo is stadsdeel Oost. 

Onder Oost vallen de buurten Oud-Oost, IJburg en Watergraafsmeer. Naast de 

dienstencentra waar de maatschappelijke dienstverlening werkzaam is zijn er ook 

buurthuizen en participatiecentrums, waar activiteiten worden georganiseerd voor 

bewoners. Je werkt samen met collega's uit verschillende disciplines: sociaalraadslieden en 

participatie medewerkers. Daarnaast heb je contact met andere ketenpartners uit 

Amsterdam, bijvoorbeeld: huisartsen, thuiszorg, wijkagenten, GGD, Ouder Kind Team, 

HVO-Quiredo etc. 

Videomateriaal:  

https://www.youtube.com/watch?v=mTB4ZGnj2gQ&feature=emb_logo 

 

Dynamo Amsterdam 
www.dynamo-amsterdam.nl 

Omschrijving organisatie: Als het aan Dynamo ligt doen zoveel mogelijk mensen mee 

aan de samenleving.  

Actief, zelfstandig, op eigen kracht.  

Dynamo beweegt tot meedoen.  

Dynamo biedt een compleet aanbod van welzijnswerk en maatschappelijke 

dienstverlening. Het werkgebied beslaat de stadsdelen Oost (inclusief 

IJburg/Zeeburgereiland) en Zuid.  

Binnen Dynamo werken 300 professionals, 250 stagiairs en 500 vrijwilligers samen aan 

zelfredzaamheid. 

Omschrijving praktijk:  

Als Social Work stagiaire word je onderdeel van het team participatie van Dynamo, op 

IJburg en Zeeburgereiland (Amsterdam). Je bent de verbindende factor tussen de 

doelgroep, de medestudenten en de professionals. Je signaleert de behoeften bij de 

bewoners en onderzoekt samen met de participatiemedewerker welke activiteiten en/of 

voorzieningen opgezet kunnen/ moeten worden ten behoeve van bewonersparticipatie en 

activering. Je bent een belangrijk onderdeel van ‘de spin in het web’ en gaat de uitdaging 

aan om mensen te activeren en te laten participeren. Dat kan zijn van meedoen aan en 

organiseren van een activiteit, tot het worden van een vrijwilliger of maatje, en het 

ondersteunen van bewonersinitiatieven. 

 

ELANCE ACADEMY 
www.elanceacademy.nl 

Omschrijving organisatie: Coachings academy voor meiden en jongen vrouwen tussen 

de 10 en 27 jaar door heel Amsterdam. Bij ELANCE koppelen we meiden en jongen 

vrouwen aan studenten, ookwel rolmiddelen, waarin je wekelijks gaat afspreken en gaat 



werken aan persoonlijke doelen. Hierbij kun je denken aan vergroten van weerbaarheid, 

maken van eigen keuzes, talent ontwikkeling enzovoort. 

Omschrijving praktijk: Vanuit verschillende teams werken we in heel Amsterdam. 

Videomateriaal:  

https://www.youtube.com/watch?v=8xOQxDL82jU&t=7s 

 

Esdégé- Reigersdaal (locatie TeCeA Heerhugowaard) 

www.teceahhw.st-er.nl 

Omschrijving organisatie: Ondersteuning van mensen met een beperking op het gebied 

van wonen, werk en dagbesteding. 

Omschrijving praktijk: Bij TeCeA HHW wordt dagbesteding geboden aan mensen met 

NAH, licht verstandelijke beperking, chronische ziekte, lichamelijke beperking, of autisme 

 

Esdégé- Reigersdaal 
www.esdege-reigersdaal.nl 

Omschrijving organisatie: De locaties waar wij studenten voor zoeken zijn de locaties die 

ondersteuning bieden aan mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel(NAH). 

Daarnaast is onze organisatie breed georiënteerd, wij bieden ondersteuning op gebieden 

binnen zowel wonen als dagbesteding. Ook de doelgroepen die wij ondersteuning bieden 

zijn wisselend van ernstig meervoudig gehandicapten, licht verstandelijke gehandicapten, 

lichamelijk gehandicapten en kinderen met een beperking. 

Omschrijving praktijk: Onze praktijkplekken zitten verdeeld over Alkmaar, 

Heerhugowaard, Hoorn en Schagen. Onze werkplekken bieden ondersteuning aan mensen 

met NAH. Sommige van hen wonen in een instelling andere wonen in de thuissituatie en 

krijgen ondersteuning van ons aan huis. Sommige eens in de week, andere enkele keren 

per dag. Afhankelijk van de praktijkplek zijn er plekken waarbij veel lichamelijk zorg 

geboden word, ook zijn er plekken waar alleen ondersteund word of is er een mix van 

beiden. 

 

Esdégé- Reigersdaal (ODC de Carrousel) 

www.odcdecarrousel.st-er.nl 

Omschrijving organisatie: Esdégé-Reigersdaal is een visie gestuurde organisatie. 

 

Bij Esdégé-Reigersdaal bieden wij ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen 

met een: 

•Lichamelijke beperking 

•Niet aangeboren hersenletsel (NAH) 

•Licht verstandelijke beperking (LVB) 

•Verstandelijke beperking (VB) 

•Ernstig verstandelijke beperking (EVB) 

•Ernstig meervoudige beperking (EMB) 

•Chronische en progressieve ziekte 

•Bijkomende psychiatrische beperking of autismestoornis 



Omschrijving praktijk: Orthopedagogisch dagcentrum de Carrousel is een dagcentrum 

voor kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperking in de leeftijd van 0 t/m 18 

jaar.  

 

Op dit moment hebben we negen groepen: vijf op de Carrousel in Hoorn, een groep de 

Vlinders  in Wognum, de Kameleon  in Bovenkarspel, de Zwaluw in Oosterblokker en de 

Zeester in Hoorn. 

De groepen zijn klein, maximaal zes  kinderen. Er zijn twee begeleidsters per groep en 

vaak is er ook een stagiaire. 

We hebben drie groepen met tieners: de Mus, de Anemoon en de Pioen. Naar de 

Boterbloem en de Klaproos komen de jongere kinderen. 

 

Het dagprogramma van de kinderen is individueel afgestemd en voor elk kind ziet het er 

dus anders uit; soms samen met andere kinderen, soms in de hele groep, soms met alleen 

een begeleidster.  

 

Het uitgangspunt is altijd: wat heeft dit kind nodig om zich zo goed mogelijk te 

ontwikkelen, zowel op emotioneel,  cognitief als  motorisch gebied. 

Dit gebeurd samen met het multidisciplinaire team van de Carrousel.  

 

We doen heel veel verschillende activiteiten: aan tafel spelen met blokken of een puzzel, 

kralen rijgen, muziek maken of luisteren, springen op het luchtkussen, wandelen, bellen 

blazen, buiten spelen, fietsen, schommelen, zwemmen, Beleven In Muziek (BIM), 

Sherborne, judo. Voor de tieners zoeken we naar activiteiten die bij hen aansluiten. 

Ook aan samen doen, samen spelen besteden we aandacht. Bij alles wat met spelen te 

maken heeft is de spelbegeleidster betrokken. 

 

Maar ook is er veel aandacht voor communicatie: hoe kunnen we het kind zo goed 

mogelijk ondersteunen om te vertellen wat hij wil. Dat kan door praten, maar ook door 

gebruik te maken van pictogrammen of foto’s en gebaren; sommige kinderen hebben een 

spraakcomputer.  

De iPad wordt ook op alle groepen gebruikt – soms voor ontspanning, maar vooral  ook 

voor ontwikkeling.  

 

Ook de motorische/lichamelijke  ontwikkeling is belangrijk: van oefenen omrollen tot 

fietsen en zwemmen. Maar ook bijvoorbeeld zindelijk worden – is een kind daaraan toe 

dan zullen we daaraan werken.  

 

Bij alle activiteiten staat het kind centraal: wat is er voor hem of voor haar belangrijk en 

hoe kunnen we hem zo goed mogelijk ondersteunen zijn stappen te zetten. 

 

Fawaka Ondernemersschool 
www.fawakaondernemersschool.nl 

Omschrijving organisatie: Fawaka Ondernemersschool ontwikkelt onderwijsprogramma's 

voor basisscholen en middelbare scholen over thema's rondom duurzaamheid, 

ondernemerschap, natuur en mens. De leerlingen die deze programma’s volgen leren niet 



alleen hoe ze positieve impact kunnen maken, ook leren ze een ondernemende houding 

aan te nemen wat bijdraagt aan hun zelfontplooiing. We hebben naschoolse programma's, 

vakantiescholen en onderwijsprogramma's voor binnen schooltijd. Een voorbeeld is ons 

Choco programma, waarin leerlingen in circa 15 lessen alles leren over Fair Trade chocola 

en het bovendien zelf gaan maken! Ze vormen hiervoor een bedrijf en leren ook veel over 

het ondernemerschap. Daarnaast hebben we ook een online platform met lessen en 

spelvorm waar BSO's (buitenschoolse opvang) gebruik van kunnen maken. 

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen op een positieve manier hun talenten kunnen 

ontwikkelen, maar ook dat ze zich kunnen herkennen in ons lesmateriaal en de 

workshopgevers. Zo zijn onze docenten en de experts (bankiers, ondernemers) die 

langskomen in de lessen een afspiegeling van de diversiteit die Nederland rijk is. Ook 

vinden het belangrijk álle leerlingen, ongeacht maatschappelijke positie, geloof of 

achtergrond toegang hebben tot onze programma’s.  

 

Bij Fawaka Ondernemersschool werkt een jong en hecht team met hart voor de zaak. Met 

onze combinaties van diverse expertises op uiteenlopende gebieden, zoals docentschap, 

ecologie, onderwijs, marketing, bedrijfsvoering, pedagogiek en nog veel meer, streven wij 

samen onze missie na. We werken samen met vele andere organisaties, zoals scholen, 

welzijnsorganisaties, buurthuizen en overheden. 

 

Neem een kijkje op onze website voor meer informatie over wat we doen, maar ook voor 

leuke voorbeelden van onze onderwijsprogramma's! 

Omschrijving praktijk: Als stagiaire bij Fawaka heb je een divers palet aan taken en ervaar 

je alles dat komt kijken bij onze onderwijsprogramma's: de onderwijsontwikkeling, het 

lesgeven van dit onderwijs en de coördinatie ervan.   

Bij Fawaka is er veel ruimte voor jouw eigen creativiteit. We zijn een groeiende organisatie 

die openstaat voor creatieve ideeën die onze missie bevorderen.   

Je helpt bij de ontwikkeling van onze onderwijsprogramma's door zowel het ontwikkelen 

van nieuwe lessen, als het verbeteren van bestaande programma's. Je gaat nadenken over 

hoe jouw ideale les eruit ziet en dit omzetten in lesmaterialen (docentenhandleidingen; 

werkbladen; powerpoints; fysiek lesmateriaal). 

Ook ga je zelf lessen geven! Je begint met het geven van workshops, waarna je je kunt 

ontwikkelen als docent voor onze volledige programma's. Zo kun je beide kanten van de 

medaille ervaren.   

Daarnaast neem je ook een kijkje bij de coördinatie van de programma's. Wat komt er 

daarbij allemaal kijken? Niet alleen help je de boel coördineren door bijvoorbeeld de 

lesboxen klaar te maken, ook help je bij de werving van leerlingen voor onze 

onderwijsprogramma's en de werving van docenten en scholen voor het geven van onze 

programma's. Al met al een gevulde werkweek! Natuurlijk doe je dit niet alleen, maar word 

je ruimschoots begeleid door collega's met verschillende expertises.       

 

Een dag bij Fawaka 

Om 9 uur kom je het kantoor van Fawaka binnen in Amsterdam Noord. Je pakt een kop 

koffie of thee en installeert je achter een bureau met je laptop. De eerste twee uur ga je 

bezig met ontwikkelen van een nieuwe les voor een onderwijsprogramma. Het uur daarna 

heb je een afspraak met je begeleider en bespreek je je werk en kun je je vragen stellen. 

Hierna bereid je je les voor die je vanmiddag gaan geven. Je houdt lunchpauze met je 



gezellige collega’s. Na de lunch help je kort met het inpakken van een lesdoos: je weet 

inmiddels waar alles staat en wat erin moet! Hierna ga je naar een basisschool om te 

vertellen over een van onze programma's. Zo maak je de leerlingen warm om zich ervoor 

in te schrijven. Hierna moet je door naar een andere school om een les te geven van een 

van onze naschoolse programma's. 

Videomateriaal:  

https://www.youtube.com/watch?v=aIFdSu6wB3A  

https://www.youtube.com/watch?v=WfXq_0_yyPc 

 

Gemeente Waterland 
www.waterland.nl/jeugd-kernteam-jeugd 

Omschrijving organisatie: De gemeente Waterland is een (relatief) kleine gemeente. 

Typerend voor onze organisatie is het ‘ons kent ons’ gevoel en de korte, informele lijnen.  

Het enige constante is verandering en dat is voor de gemeente Waterland niet anders. 

Binnen de gemeente Waterland hebben wij het sociaal domein. Het sociaal domein bevat 

de onderdelen: WMO. Participatie en jeugd. 

Omschrijving praktijk: Als stagiaire  (Jeugd)hulpverlener binnen het sociaal domein vorm 

je samen met je collega’s de toegang tot de hulpverlening voor het systeem. Je gaat aan 

de slag met de hulpvraag van een gezin/jongeren of echtpaar om er voor te zorgen dat de 

hulpvraag verholpen wordt. De hulpvraag kan op verschillende leefgebieden zitten en het 

is van belang dat jij dit goed in kaart brengt en hier de juiste interventies op uitoefent. 

Verdere taken zijn: 

• Je inventariseert en verheldert de problematiek van de inwoner/gezin door gesprekken 

• Je stelt een plan op samen met het gezin 

• Je zet de hulpverlening in bij het gezin/individu/ echtpaar 

• Je werkt zelf aan de jouw gemaakte doelen binnen de hulpvraag waar je mee aan de slag 

gaat 

• Je bent onderdeel van het netwerk (kernteam) van professionals uit het werkveld om 

complexe casussen te bespreken en toe te zien op integrale samenwerking rondom een 

huishouden 

• Je zorgt voor goede samenwerking met partners, het versterken van netwerken en het 

onderhouden van contacten met instanties 

 

Daarnaast willen wij graag een stagiaire die het leuk vind om zowel in de jeugdafdeling te 

werken, maar ook mee wilt helpen met het opzetten van een sociaal wijkteam. 

Videomateriaal:  

https://www.youtube.com/watch?v=Yfal5aNb2uQ 

 

Het Meer-team (Gemeente Haarlemmermeer) 

Omschrijving organisatie: Het Meerteam is een onderdeel van het Cluster 

Maatschappelijk Zorg en ondersteuning van de Gemeente Haarlemmermeer. Het is een 

tweedelijns organisatie waar professionals kunnen aanmelden als zij informatie& advies 

willen of een regievraag hebben. Het Meer-team voert (proces)regie bij gezinssystemen of 

inwoners met complexe zorgproblematiek in het geval dat hulpverlenende professionals 



er niet alleen uitkomen omdat het op inhoud en proces (dreigt) vast te lopen. Het Meer-

team onderscheidt zich met name in de procesregierol;  

het is het overstijgend coördineren en regisseren en partijen verbinden aan een 

gezamenlijk gedragen aanpak.  

Het Meer-team werkt samen met ketenpartners in de gemeente Haarlemmermeer en de 

regio Kennemerland.  

In het Meer-team werken ongeveer 25 consulenten met ieder een eigen expertise ( 

Jeugdbescherming, Ambulante hulp,- en thuis begeleiding, Clientondersteuning bij 

mensen met een (verstandelijke) beperking, Sociale psychiatrie, Jeugd,- en volwassenen 

GGZ, en Sociale Dienstverlening ), er is een teammanager, een ontwikkelmanager en een 

aantal gedragswetenschappers.   

Omdat wij een onderdeel van de gemeente zijn kunnen wij domein overstijgend werken 

en Jeugdzorg, Sociale zaken (samenleving, huisvesting, arbeid en inkomen) Veiligheid en 

Justitie aan elkaar verbinden en maatwerk inzetten om een duurzame oplossing te 

bewerkstelligen.  

Het Meer-team is er voor de burger van de Haarlemmermeer in de leeftijd van 0-tot 100 

jaar en het Meer-team  biedt hulp in vrijwillig kader.   

Omschrijving praktijk: In het Meer-team wordt regelmatig in co-schappen gewerkt en de 

stagiaire zal dan ook gedurende de stageperiode samen met een consulent oplopen. De 

stagiaire werkt toe naar het op het einde van de stage de leader te zijn binnen een casus 

of een ander zelfstandig gedragen project uit te voeren. De stagiaire zal mee genomen 

worden in scholingsprogramma van de oplossingsgerichte methodiek "De Trein van Boos 

naar Middel".     

De stagiair voert, naast het geven van informatie&advies aan professionals, vooral de 

(proces) regie rol uit waarin  hulp wordt geregisseerd & gecoördineerd voor de inwoner(s), 

het gezinssysteem en/of de professionals.  

Doel is om zicht te krijgen op alle levensgebieden, (gezins) patronen te ontdekken en 

overstijgend betrokken te blijven om tot een gezamenlijk gedragen plan van aanpak te 

komen. 

Het samenwerken en de overleg,- en vergadermomenten vinden op verschillende plekken 

plaats. Als stagiaire bij het Meer-team heb je een afwisselende uitdagende stageplek 

waarbij je stage loopt op zowel de locatie van het Meer-team zelf, als in de thuissituatie, 

via online Meetings in Microsoft Teams, op locaties bij de inwoner / gezinssysteem thuis of 

bij organisaties in het Sociaal domein.  

Daarnaast participeert de stagiaire in teamvergaderingen, de wekelijks casuïstiek 

bijeenkomsten, 1 x per 6 weken bij de intervisie moment, bij het 

professionaliseringsoverleg en participeert evt. in een werkgroep.   

 

HVO-Querido 
www.hvoquerido.nl 

Omschrijving organisatie: GGZ  

Maatschappelijke Opvang  

Wijkzorg ambulant 

Gezinszorg 

24 uurs zorg 



Omschrijving praktijk: Stagebegeleiding door een vaste stagebegeleider op de locatie. Je 

leert het vak om als zelfstandig social worker aan de slag te gaan. 

Mogelijkheid tot diverse interne trainingen voor stagiairs 

na een voldoende afgeronde stage kans op een baan 

Je kunt uitsluitend solliciteren via de website 

 

ICK Amsterdam 
www.ickamsterdam.nl 

Omschrijving organisatie:  

ICK (Internationaal Choreografisch Kunstencentrum), onder leiding van Emio Greco en 

Pieter C. Scholten, is een spraakmakend dansgezelschap dat internationale 

dansvoorstellingen produceert, samenwerkingen aangaat met gastkunstenaars en tal van 

research –en educatieve projecten initieert. Als Stadsgezelschap Dans van Amsterdam en 

huisgezelschap van theater De Meervaart draagt ICK bij aan de dansontwikkeling van de 

stad. Het dansensemble van ICK kenmerkt zich door de specifieke danstaal die door de 

choreografen ontwikkeld is. In het werk staat het intuïtief bewegende lichaam altijd 

centraal. Het initieert veel buurtprojecten in Amsterdam Nieuw-West. 

Omschrijving praktijk: Als stagiaire bij ICK zal je ondersteunend zijn voor alle 

productietaken. Vooraf kijken wij eerst welke leerdoelen van de student aansluiten bij de 

werkzaamheden. Naast de reguliere voorstellingen die wij produceren, initiëren wij ook 

veel educatieve projecten met jongeren en buurtinitiatieven. Kennis over Nieuw-West is 

een voordeel en een rijbewijs ook. De student heeft veel vrijheid en zelfstandigheid maar 

wordt goed begeleid om stapsgewijs zwaardere taken op zich te nemen. 

 

iQ Coaches BV 
www.iqcoaches.nl 

Omschrijving organisatie:  

·      iQ Coaches biedt levensbrede begeleiding ofwel 

levensloopbegeleiding en jobcoaching aan mensen met autisme en ADHD 

·       iQ Coaches deelt graag kennis en ervaring in boekvorm of op andere manieren 

·       iQ Coaches werkt landelijk. Kijk bij De Coaches om te zien waar vestigingen zijn. 

Uitgangspunt is de PILLAR-methodiek waarin het leven van de cliënt centraal staat. In 

het boek 'Op weg naar rust, de PILLAR-methodiek voor levensbrede begeleiding bij 

autisme' kun je kennis nemen van de methodiek. 
 

Videomateriaal:  

www.youtube.com/watch?v=qO8eeSlW7dI&feature=emb_title 

 

Jongeren Service Punt West 
www.jongerenservicepunt.nl 

Omschrijving organisatie: Het Jongeren Service Punt helpt jongeren tussen de 12 en 27 

jaar uit stadsdeel West met vragen op het gebied van stage, school en werk. Ook kunnen 

jongeren terecht met andere vragen op het gebied van schulden, justitie, vrije tijd, relaties, 

wonen en gezondheid. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iqcoaches.nl%2Fonze-levenscoaches&data=04%7C01%7Ceb-fmr%40hva.nl%7C6138da61c3d54334383008d8c8236b3f%7C0907bb1e21fc476f884302d09ceb59a7%7C1%7C0%7C637479401749774035%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=UiTF2dwLF6cQbDt74Gu0TKO3fmJTMwsMV6zXCWu%2FbGg%3D&reserved=0


Omschrijving praktijk: De kracht van het JSP en de begeleiders ligt in de overtuiging dat 

elke jongere talenten heeft en iets bij kan dragen aan de samenleving. Door middel van 

empowerment worden de positieve life-events en de krachten van de jongeren naar boven 

gehaald en gestimuleerd. Het laagdrempelige en informatie karakter van het JSP zorgt 

voor een open en ongedwongen sfeer, waardoor de jongere zich welkom voelt. Hier gaat 

de gedachte achter schuil dat de jongere open staat voor hulp en wij de motivatie 

stimuleren. Belangrijke kernwaarden in de begeleiding zijn vertrouwen en binding. Binding 

ontstaat door open en transparant te zijn: de jongeren weten wat ze aan je hebben 

wanneer je oprecht en betrokken bent en je afspraken nakomt. Een luisterend oor bieden, 

congruentie, en de intrinsieke motivatie jongeren te willen helpen wekt vertrouwen. 

Videomateriaal:  

https://www.youtube.com/watch?v=LUmCPBawTmY 

 

Kennemerhart 
www.kennemerhart.nl 

Omschrijving organisatie: Vanaf 1 januari 2018 zijn SHDH en Amie Ouderenzorg samen 

Kennemerhart. 

 

Met 2000 gemotiveerde en geïnspireerde medewerkers en 750 vrijwilligers bieden wij een 

breed scala aan zorg- en dienstverlening aan ruim 2500 ouderen in de regio Haarlem. 

 

Wij gaan voor de beste zorg voor onze cliënten vanuit onze kernwaarden ‘persoonlijk en 

op maat’, ‘met aandacht en in samenspraak’ en ‘sociaal betrokken’. 

Omschrijving praktijk: De locatie 

Schoterhof is niet meer weg te denken uit Haarlem-Noord. De negen verdiepingen 

tellende woontoren dankt zijn naam aan de plek waar hij staat. Voormalig Schoten was tot 

1927 een zelfstandige gemeente die later opging in Haarlem. Maar hoewel de naam van 

de woonlocatie verwijst naar vervlogen tijden, is Schoterhof een eigentijds 

woonzorgcentrum. Schoterhof beschikt over royale appartementen voor haar bewoners en 

biedt ouderen een prettige, warme en veilige woonomgeving met zorg en ondersteuning 

op maat. Naast zorg worden er veel activiteiten in Schoterhof georganiseerd, waarbij 

vrijwilligers een onmisbare rol spelen. De locatie heeft een sterk verbindende sociale 

functie in de wijk. 

 

Bewoners van aanleunwoning Buitenhof of ouderen die niet in Schoterhof wonen, zijn in 

Schoterhof van harte welkom voor de lunch of warme maaltijd én natuurlijk voor 

gezelligheid. Bewoners en niet-bewoners kunnen elkaar ook de hele week treffen op het 

Ontmoetingsplein. Daar kunnen zij met elkaar een kopje koffie drinken of deelnemen aan 

één van de vele activiteiten. De locatie biedt verder plaats aan een uitstekend restaurant, 

een winkeltje, een bibliotheek en een kapsalon. In Schoterhof zijn ook mogelijkheden voor 

revalidatiezorg en kort verblijf. 

 

Kop-Zorg Wonen Ambulant 
www.kop-zorg.nl 



Omschrijving organisatie: Kop-zorg Wonen en Kop-zorg Ambulant geeft begeleiding 

aan jongvolwassenen boven de 18 jaar met een vorm van autisme en/of adhd. Wij hebben 

cliënten die wonen binnen onze woonvoorzieningen en tevens cliënten die op zichzelf 

wonen waarbij ambulante begeleiding wordt aangeboden. 

Omschrijving praktijk: De stageplekken zullen zijn binnen de afdeling Wonen en 

Ambulant. Dit betekent dat ze stage zal lopen bij cliënten die wonen binnen Kop-zorg 

maar ook cliënten die je zal begeleiden in het zelfstandig kunnen functioneren in de 

maatschappij. 

 

Kunstbende 
www.kunstbende.nl 

Omschrijving organisatie: Kunstbende is het creatieve platform in Nederland voor 

jongeren tussen 13-18 jaar. Naast een wedstrijd in 9 categorieën (Dans, DJ, Expo, Fashion, 

Film, Influencer, Muziek, Taal en Theater) waarmee jongeren een talentontwikkelingstraject 

en een plek op een mainstage kunnen winnen. Biedt Kunstbende workshops en 

masterclasses aan door het hele land. Join the Klub! 

Omschrijving praktijk: Kunstbende biedt drie stages aan:  

*Wedstrijd: Je onderhoud het contact met de deelnemers van en je organiseert je de finale 

van Kunstbende 

*Talentontwikkeling: je zorgt voor een passend talentontwikkelingstraject voor de 

winnaars van Kunstbende 

*Partnerships & events: je organiseert wervingsactiviteiten en evenementen voor Klub 

Kunstbende 

Videomateriaal:  

Youtube.nl/kunstbende 

 

Kwintes 
www.kwintes.nl 

Omschrijving organisatie: Kwintes ondersteunt mensen met een (langdurige) 

psychiatrische kwetsbaarheid of psychosociale problemen bij hun herstelproces. Wij 

bieden hulp bij wonen, werken en leren om een zo zelfstandig mogelijk leven te leiden. 

Wij bieden begeleiding aan volwassen cliënten met: 

Borderline, schizofrenie, (manisch) depressief, persoonlijkheids stoornissen e.d. 

Korsakov (alcoholverslaving) 

Verslaving 

Jongeren met autisme 

Jonge moeders / vrouwenopvang 

Omschrijving praktijk: Als persoonlijk begeleider bevorder je de zelfredzaamheid en 

stabiliteit van cliënten. Het doel is dat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen deelnemen aan 

het leven in hun woonomgeving. Met iedere cliënt stel je een begeleidingsplan op en ben 

je verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. Daarbij coördineer je de zorg rond cliënten 

en onderhoud je actief externe en interne contacten die voor de begeleiding van belang 

zijn. Waar nodig bied je praktische hulp. De basis voor je werk is de vertrouwensband die 

je opbouwt met cliënten. Verder beheer je de cliëntendossiers, registreer je en voer je de 

administratie. 



Een stagiair zal uiteindelijk alle taken en werkzaamheden uitvoeren zoals beschreven staan 

in de functieomschrijving van persoonlijk begeleider. Uiteraard onder supervisie en 

verantwoordelijkheid van de praktijkbegeleider en teamgenoten. 

Videomateriaal:  

https://www.youtube.com/watch?v=MiU8jCfqptE 

 

Meervaart Studio / Kunstbende 
www.meervaart.nl/studio 

Omschrijving organisatie: De Meervaart is het allround theater van Amsterdam Nieuw-

West. Naast voorstellingen biedt de Meervaart activiteiten voor kinderen en jongeren, 

onder de noemer Meervaart Jong, Meervaart Studio en Kunstbende Noord-Holland.  

 

Wij zijn opzoek naar 2 productie-talenten die per september 2021 ons team willen 

versterken. Dit kan een stage zijn bij Kunstbende Noord-Holland of bij Meervaart Studio 

voor minimaal 3 dagen per week. De Meervaart/Kunstbende biedt jou een uitdagende en 

afwisselende stage in het theater met veel verantwoordelijkheid en verschillende taken. 

Binnen de stage is ook ruimte voor verdieping en opdrachten vanuit de opleiding. Wij zijn 

op zoek naar stagiaires die zelfstandig kunnen werken, communicatief vaardig zijn, 

affiniteit hebben met kunst en cultuur en bereid zijn op onregelmatige tijden te werken 

(geen 9-5 baan, soms werken in het weekend/avonduren). Een stage is hard werken. Dat 

doen wij ook. 

Omschrijving praktijk: Kunstbende:  

Kunstbende is de oudste talentenjacht van Nederland. Al 30 jaar kunnen jongeren van 13 – 

18 jaar hun talent tonen op het podium van de Meervaart tijdens de jaarlijkse voorronde 

van Kunstbende Noord-Holland. Tijdens je stage organiseer je de Noord-Hollandse 

Kunstbende voorronde, voorselecties, verschillende promotionele activiteiten, workshops, 

masterclasses, scholentour en showcases.  

Als Kunstbende stagiair ben je een organisatietalent en hoor je thuis in de creatieve/ 

culturele sector en/of jongerencultuur. Kunstbende Noord-Holland werkt samen met veel 

culturele organisaties en media. Deze contacten en samenwerkingsverbanden maken een 

stage bij Kunstbende Noord-Holland waardevol en geven een goede kans om ervaring op 

te doen van inhoudelijke en productionele kennis en ervaring ook de sector van binnen en 

buiten te leren kennen. www.kunstbende.nl 

 

Meervaart Studio: 

Meervaart Studio dé plek waar Amsterdamse jongeren van 14 tot 25 jaar hun creatieve 

talent kunnen ontdekken en ontwikkelen, gelegen aan de achterzijde van de Meervaart. Bij 

Meervaart Studio kunnen jongeren meedoen aan leertrajecten op het gebied van muziek, 

dans, theater, taal, film & fotografie, in de vorm van workshops en langdurige trajecten. De 

docenten zijn zelf uitvoerend kunstenaars en echte rolmodellen voor de nieuwe generatie.  

Hiernaast organiseert Meervaart Studio diverse events en wedstrijden, zoals het streetstyle 

dans event ‘Break A Leg’, ‘Meervaart Studio Creative Industry Night’ en beatbattles en 

writerscamps.  

Als stagiair van Meervaart Studio ben je een organisatietalent en hoor je thuis in de 

Amsterdamse jongerencultuur en/of creatieve/culturele sector. De samenwerkingen en het 



netwerk die Meervaart Studio heeft, maakt van Meervaart Studio een waardevolle 

stageplek waar je de sector van binnen en buiten leert kennen. 

www.meervaart.nl/studio  

 

Kort gezegd bij ons passen bruisende, zelfstandige, sociale en stressbestendige 

aanpakkers!! Heb jij passie voor kunst & cultuur, studeer jij HBO VTM, MEM, CMV of MBO 

Evenementen organisatie, ben je flexibel ingesteld en woon je in Amsterdam (= een pré)? 

Dan zijn we op zoek naar jou! 

Videomateriaal:  

Kunstbende: https://www.youtube.com/watch?v=SLgeGbh2YnE&t=2s 

https://www.youtube.com/watch?v=SucliGtie5w&t=70s 

 

Meervaart Studio: https://www.youtube.com/watch?v=ehqpNrIcUic,  

https://www.youtube.com/watch?v=b2xWE7FLL7k 

 

Ons Tweede Thuis 
www.onstweedethuis.nl 

Omschrijving organisatie: Een baan bij Ons Tweede Thuis, dat is mooi werk. JIJ & IK, 

samen ondersteunen we mensen met een beperking. Verbindend, krachtig, zelfbewust, 

met lef en kwetsbaarheid. Het hoort er allemaal bij. Niet alleen op papier, ook in de 

praktijk. Bijzonder werk waar we echt iets betekenen voor de mensen die we 

ondersteunen, voor hun families en voor collega’s. Iedere dag opnieuw. Gewoon JIJ&IK. 

Omschrijving praktijk: Nieuwsgierig naar werken met mensen met een beperking? Kom 

stage lopen bij Ons Tweede Huis! Tijdens een stage kun je kennis maken met de mensen 

en het werk in de gehandicaptenzorg. Je kunt op allerlei plekken stage lopen. 

 

Participe Amstelland (locatie Amstelveen) 
www.participe-amstelland.nu 

Omschrijving organisatie: Participe Amstelland is de organisatie voor welzijn en 

maatschappelijk werk in Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Participe 

Amstelland wil dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Wij versterken inwoners bij 

onverwachte gebeurtenissen in hun leven en stimuleren buurtbewoners om elkaar te 

ontmoeten en samen activiteiten te ondernemen. Ons motto is: welzijn voorkomt zorg. 

 

Bij Participe Amstelland werken onder andere ouderenadviseurs, maatschappelijk werkers, 

wijkcoaches, sociaal beheerders en activiteitenbegeleiders. Zij doen dat onder andere 

vanuit een aantal wijkcentra of locaties in uw buurt.  

 

Bij Participe Amstelland denken we in kansen in plaats van in beperkingen. "Nee" 

verkopen we niet, we kijken naar wat wél mogelijk is. Dat doen we met de enthousiaste en 

vakkundige medewerkers, met de steun van onze vrijwilligers én met een aantal 

samenwerkingspartners. 

Omschrijving praktijk: stageplaats bij integrale wijkteams bestaande uit sociaal 

beheerder, ouderenadviseur, wijkcoach, maatschappelijk werker en activiteitencoach. 

Generalist in de frontoffice en specialist in de backoffice.  Accent voor stage bij wijkcoach, 



ouderenadviseur of maatschappelijk werker. B.v. telefonisch achterwacht voor 

maatschappelijk en ouderenadvies, individuele begeleiding, ondersteuning bij groepen en 

projecten. zie ook de website  

Binnen het wijkteam wordt samengewerkt ook met netwerkpartners en vrijwilligers. 

 

Passionate Bulkboek 
www.passionatebulkboek.nl 

Omschrijving organisatie: Passionate Bulkboek is dé landelijke organisatie op het gebied 

van Nederlandse letteren en jongeren. We ontwikkelen activiteiten met als doel jongeren 

te interesseren voor culturele uitingen in het algemeen en letteren in het bijzonder. 

Jongeren worden zowel bereikt via educatieve projecten in het voortgezet onderwijs als 

literaire festivals en schrijfwedstrijden. 

 

Er wordt door een enthousiast, klein en jong team gewerkt aan literaire evenementen, 

zoals de Dag van de Literatuur, de Jonge Jury, De Inktaap, Er Was Eens, Geen Daden Maar 

Woorden Festival en de nationale schrijfwedstrijd Write Now! Kijk voor meer informatie en 

alle projecten op onze website. 

Omschrijving praktijk: We zijn altijd op zoek naar enthousiaste stagiaires voor 

verschillende programma's. Er wordt door een klein team gewerkt aan een lesprogramma 

voor de deelnemende scholen. Je bent als project assistent een belangrijk contactpersoon 

voor de docenten en zorgt dat alles vlekkeloos verloopt. Als project assistent bij 

Passionate Bulkboek werk je mee in het team van een van de projecten. Je ondersteunt het 

team bij de productie en programmering van verschillende evenementen. Ook verzorg je 

een deel van de communicatie en publiciteit.  

 

Wij bieden je een creatieve en dynamische werkplek in hartje Rotterdam in een jong team, 

waar ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling en eigen initiatief. Je leert tijdens je stage 

alle aspecten van de evenementenorganisatie in de culturele sector kennen. 

Videomateriaal:  

https://passionatebulkboek.nl/pers 

 

Prinsenstichting 
www.prinsenstichting.nl 

Omschrijving organisatie: Prinsenstichting biedt zorg en ondersteuning aan mensen met 

een verstandelijke beperking. De wensen, ambities en mogelijkheden van de cliënt vinden 

we belangrijk. Samen kijken we naar wat kán. Zodat de cliënt het leven kan leiden dat hij 

of zij zelf wil, zo gewoon als mogelijk. 

Omschrijving praktijk: Er zijn verschillende afdelingen waar stagiaires stage kunnen 

lopen. Hier willen wij graag meer over vertellen.  

De meeste stageplekken zijn in Purmerend, Zaanstreek of Schagen. 

 

Raphaelstichting/ Rozemarijn 
www.raphaelstichting.nl/rozemarijn 



Omschrijving organisatie: In Haarlem en Heemstede biedt Rozemarijn op diverse 

plaatsen zowel dagbesteding als woon- en werkgelegenheid voor kinderen en 

(jong)volwassenen met verstandelijke of meervoudige beperkingen en/of psychiatrische 

kwetsbaarheid. 

Bij Rozemarijn wordt volgens de antroposofische mensvisie gewerkt. Dit betekent dat we 

uitgaan van de overtuiging dat ieder mens wil deelnemen aan een geheel, een rol wil 

hebben, en een eigen wilsrichting heeft die soms dicht aan de oppervlakte ligt, maar vaak 

minder direct zichtbaar is. Bij Rozemarijn gaan we uit van de mogelijkheden van ieder 

mens. leder mens heeft talenten en kwaliteiten en de wil om zich te ontwikkelen. Dat 

proberen we zo goed mogelijk te ondersteunen en zichtbaar te maken. 

Omschrijving praktijk: KDC 

Op het kinderdagcentrum leren we samen, en maken we samen plezier. Door verschillende 

activiteiten aan te bieden, zoals: zwemmen, muziek, koken, knutselen, de hammam en nog 

veel meer! Ieder kind heeft naast gezamenlijke de activiteiten een individueel werkdoel. 

Het kinderdagcentrum biedt een therapeutisch leerprogramma voor kinderen van in 

principe 0-18 jaar. 

Tijdens je stage begeleid je, samen met de vaste medewerkers een groep kinderen. De 

meeste kinderen hebben ondersteuning nodig bij ADL, zoals eten en toiletgang. Het KDC 

is door de week geopend, in het weekend wordt hier gelogeerd. 

 

Studio Rozemarijn (werkplaatsencentrum) 

Studio Rozemarijn is een werkplaatsencentrum voor mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt (door een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, autisme of een 

psychiatrische aandoening). Het ontwikkelingsniveau van de deelnemers ligt sterk uiteen: 

van meervoudig complex tot licht verstandelijk beperkt, maar over het algemeen is er 

sprake van een gemiddeld zware tot zeer zware zorgvraag.  

Tijdens je stage begeleid je, samen met de vaste medewerkers een groep jongeren/ jong 

volwassenen tijdens het (ambachtelijke) werk, zoals houtbewerken en schilderen. Een 

aantal deelnemers hebben ondersteuning nodig bij ADL, zoals eten en toiletgang en 

vragen ondersteuning bij de sociale omgang. Studio Rozemarijn is door de week geopend. 

 

Wonen 

Ferm Rozemarijn is een buurtschap en thuis van 5 groepen; van jongeren met een 

intensieve zorgvraag tot jongvolwassenen die sociaal kwetsbaar zijn. Er wonen tevens 

verschillende gezinnen als goede buren, die helpen waar het nodig is. Met elkaar vormen 

zij een sociale gemeenschap. 

ZilverEsdoorn is een woonvoorziening in Hoofddorp voor jongvolwassenen van 18 – ca. 25 

jaar,  opgezet door ouders. Medewerkers van Rozemarijn bieden de zorg.  

Per woongroep verschilt de ondersteunings- en verzorgingsvraag. Tijdens je stage kan je 

gevraagd worden in wisselende diensten en weekenden te werken, natuurlijk altijd in 

overleg. 

Videomateriaal:  

https://www.youtube.com/watch?v=skdZtm-clIc 

https://www.youtube.com/watch?v=9BXi07EmrDM 

https://www.youtube.com/watch?v=9D14iGem5eQ 

 



Reade (revalidatie/reumatologie) 
www.reade.nl 

Omschrijving organisatie: De dwarslaesie afdeling is een dynamische afdeling. Er wordt 

gewerkt in een multidisciplinair team met fysiotherapeuten, ergotherapeuten, 

psychologen, revalidatieartsen, verpleging, ervaringsdeskundige. De klinische afdeling 

heeft 35 bedden (in heel Reade zijn dit er 112) en daarnaast worden ook mensen 

poliklinisch behandeld. Op deze afdeling werken 3 maatschappelijk werkers. 

Omschrijving praktijk: In eerste instantie kan de stagiair meelopen en meekijken met de 

MWers van de afdeling. En is er een uitgebreid inwerkprogramma om de revalidatie te 

leren kennen. Gaande weg kan de stagiair zelf aan de slag met afgebakende taken (bijv. 

iets uitzoeken, rapportage schrijven). En wordt de stagiair klaargestoomd om “eigen” 

revalidanten te gaan zien en begeleiden. Verliesverwerking en coping is een thema waar 

dagelijks mee gewerkt door het maatschappelijk werk. Autonomie, bewegingsvrijheid, 

relaties, maatschappelijke positie en zelfbeleving zijn de overkoepelende thema’s waar 

maatschappelijk werk over in gesprek gaat met de revalidanten. Materiële hulpverlening is 

een klein onderdeel van het werk, de nadruk ligt op psychosociale hulpverlening. De 

stagiair gaat leren om zorgvuldig te rapporteren en leert samen te werken in een 

multidisciplinair team. 

Videomateriaal:  

https://www.youtube.com/watch?v=1ju6Jlss-ZQ 

 

Reclassering Nederland 
www.reclassering.nl 

Omschrijving organisatie: Reclassering Nederland is een onafhankelijke organisatie die 

werkt aan een veiliger samenleving. Samen met justitie, politie, gemeenten en het 

gevangeniswezen zetten we alles op alles om te voorkomen dat mensen (opnieuw) de fout 

in gaan.  

 

Advies en toezicht 

Reclassering Nederland heeft verschillende taken. We adviseren de rechtbanken en het 

Openbaar Ministerie over daders en verdachten. De rechter of officier van justitie geeft de 

reclassering de opdracht om een adviesrapport uit te brengen als zij meer over een dader 

of verdachte willen weten. In het advies staat onze visie op de gebeurtenissen, 

omstandigheden van de verdachte, een risicoanalyse en een advies om herhaling te 

voorkomen.  

 

Advies 

Wat is de kans dat iemand (weer) een delict pleegt? En: wat is ervoor nodig om dit te 

voorkomen? Het Openbaar Ministerie, de rechtbank of het gevangeniswezen kan 

Reclassering Nederland vragen om deze vragen te beantwoorden over een dader of 

verdachte. Wij stellen dan een reclasseringsadvies op.  

 

Toezicht 

Toezicht houden op verdachten en daders is een kerntaak van Reclassering Nederland. Dat 

doen wij in opdracht van het Openbaar Ministerie, rechters, gemeenten of het 



gevangeniswezen. We controleren afspraken en motiveren verdachten en daders om te 

leven zonder criminaliteit. 

Elektronische Controle, werkstraffen en gedragstrainingen 

 

Ook begeleiden en controleren we mensen die onder toezicht staan. Daarbij zetten we zo 

nodig Elektronische Controle in. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor de uitvoering van 

werkstraffen. Reclassering Nederland voert tevens gedragstrainingen uit om het gedrag 

van justitiabelen te veranderen. Ten slotte leiden we verdachten en veroordeelden zo 

nodig door naar forensische zorg. 

 

Een goede voorbereiding op een bestaan zonder criminaliteit, dat is ons doel. Om alle 

taken goed uit te kunnen voeren, onderhouden we goede contacten met onze partners in 

de zorg- en strafrechtketen. Zoals gemeenten, politie, justitie, Veilig Thuis, 

gevangeniswezen en forensische zorg. 

 

Specifieke aanpakken 

Daarnaast hebben we specifieke aanpakken ontwikkeld voor jongvolwassenen of 

adolescenten in of op het randje van de criminaliteit en voor terrorismeverdachten en 

mensen die geradicaliseerd zijn. Ook de aanpak van huiselijk geweld en 

kindermishandeling staat hoog op onze agenda. 

 

Unieke plek in strafrechtketen 

Reclassering Nederland is een zelfstandige stichting die bijna volledig wordt gesubsidieerd 

door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Binnen de strafrechtketen neemt de 

reclassering een unieke plaats in. Wij zijn als enige organisatie vanaf het moment van 

aanhouding tot en met zijn terugkeer in de maatschappij betrokken bij een dader of 

verdachte. 

Omschrijving praktijk: Er zijn stageplekken op advies, toezicht en elektronische controle. 

Videomateriaal:  

Youtube: ReclasseringNL 

 

Reinaerde KDC De Ster 
www.reinaerde.nl 

Omschrijving organisatie: Reinaerde is een grote organisatie voor kinderen, jongeren en 

volwassenen met een beperking. Ze bieden op verschillende manieren ondersteuning aan. 

Denk aan wonen, dagbesteding, dagbehandeling of ambulante ondersteuning. 

Omschrijving praktijk: Kinderdagcentrum De Ster (Vleuten) is een plek waar kinderen 

tussen de 3 en 18 jaar dagbehandeling krijgen. De kinderen komen er van 9.15 uur tot 

15.15 uur, alleen op schooldagen. Het ontwikkelingsniveau van de kinderen is ongeveer 

tussen de 6 maanden en de 2,5 jaar. Er zitten kinderen met een ontwikkelingsachterstand, 

verstandelijke beperking of een meervoudige beperking. Moeilijk verstaanbaar gedrag 

komt ook voor op sommige groepen. Het is een leuke, gezellige plek. Kom jij ons team 

versterken!? We staan meer dan open voor stagiaires. 

Videomateriaal:  

https://www.facebook.com/ReinaerdeDeSter/videos/3318083458224440/ 

 



SEIN 
www.sein.nl 

Omschrijving organisatie: SEIN is een expertisecentrum voor Epilepsie en 

Slaapgeneeskunde. We bieden stageplaatsen binnen Lang Verblijf (Cruquius) en in onze 

kliniek in Heemstede. De cliënten die wonen binnen Lang Verblijf hebben vrijwel allemaal 

een verstandelijke beperking. 

Omschrijving praktijk: SEIN biedt stageplaatsen aan bij verschillende doelgroepen: 

Cliënten met gedragsproblematiek, kind en jeugd en jong volwassenen en volwassenen. 

 

Sherpa 
www.sherpa.org 

Omschrijving organisatie: Sherpa is een organisatie dat ondersteuning biedt aan mensen 

met een lichamelijke en / of verstandelijke beperking. Bij Sherpa kun je terecht voor 

wonen, dagbesteding, begeleiding en behandeling. Onze zorgprofessionals en zorgteams 

hebben veel eigen verantwoordelijkheid. Ze hebben veel ruimte om de zorgvragers te 

begeleiden en ondersteunen. Ze kijken naar wie jij bent en wat jou uniek maakt. Samen 

onderzoeken we wat bij de zorgvragers werkt. En samen verleggen we grenzen. Natuurlijk 

betrekken we daarbij ook de mensen om de zorgvrager heen. Zoals ouders, familie of de 

wettelijk vertegenwoordiger. Met ongeveer 1400 medewerkers en 600 vrijwilligers levert 

Sherpa diensten aan zo’n 1400 cliënten met een verstandelijke en/of lichamelijke 

beperking. Een team van deskundigen biedt de begeleiding en ondersteuning die cliënten 

nodig hebben om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving. Zij stellen het 

unieke in ieder mens centraal en werken professioneel, betrokken en in samenspraak met 

de cliënt en diens omgeving. 

 

Onze zorgmedewerkers werken in teams. Deze teams werken voor doelgroepen. Daarbij 

moet je denken aan kinderen, jongeren en volwassenen met een lichte verstandelijke 

beperking, een verstandelijke beperking, moeilijk verstaanbaar gedrag of een ernstig 

meervoudige beperking. Elk team wordt aangestuurd door een manager zorg & 

ondersteuning. De manager zorg & ondersteuning werkt nauw samen met de 

gedragskundige en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg, de medewerkers en 

financiën. De teams zijn weer onderverdeeld in clusters. 

Omschrijving praktijk: Er zijn verschillende stageplekken beschikbaar zoals bij 

woonlocaties met de cliëntgroepen Licht verstandelijk beperking, Kind Jeugd en Gezin of 

Moeilijk verstaanbaar gedrag 

Videomateriaal:  

https://www.youtube.com/watch?v=IMCzhXD7aOc  

 

Kanaal Sherpa zorg: https://www.youtube.com/user/Sherpacommunicatie/videos 

 

SKC 
www.skcnet.nl 

Omschrijving organisatie: Stichting voor Kennis en sociale Cohesie (SKC) gelooft in de 

potentie van jongeren. 



Omschrijving praktijk: Als derdejaars begeleid je eerste- en tweedejaarsstudenten van 

sociale studies die ingezet worden als mentor om deze leerlingen te begeleiden. Je hebt 

dus een leidinggevende functie en wordt ingezet als assistent-coördinator. 

 

Social Work in Kunst & Cultuur 
Omschrijving: De inzet van kunstzinnige en culturele interventies binnen sociale 

praktijken speelt een belangrijke rol in het sociaal werk. Niet alleen binnen welzijn, maar 

steeds vaker wordt er ook binnen zorgpraktijken gekozen voor de inzet van kunst- en 

cultuurprogramma’s om ervaringen en verhalen van mensen te delen door middel van 

kunstzinnige interventies. Binnen CMV hebben we een groot netwerk opgebouwd met 

praktijkorganisaties waarin onze studenten (jullie!) een belangrijke bijdrage kunnen gaan 

leveren. Denk hierbij aan Dat!School, Foam, De Kunstbende, LostProject, Het ZIDtheater, 

LeBelle. Graag delen we hier enkele good practices, laten we studenten aan het woord, en 

is er natuurlijk de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Wees welkom! 

 

SOVEE 
www. sovee.nl 

Omschrijving organisatie: SOVEE is binnen het sociale domein in Utrecht en Gelderland, 

de organisatie die voor kinderen en jongeren de ideale omgeving en randvoorwaarden 

creëert waaronder zij zichzelf optimaal kunnen ontwikkelen; zowel thuis als op een 

passende plek in het onderwijs. Wij werken met deskundigen op het snijvlak van onderwijs 

en opvoeden en doen dat in nauwe samenwerking met onze ketenpartners. Binnen SOVEE 

hebben wij verschillende teams, jij komt te werken voor Team Coaching. 

Omschrijving praktijk: Wat ga je bij SOVEE doen in je 2e jaar? 

Als je bij SOVEE stageloopt, ga je aan de slag als jongerencoach. Als coach word je 

gedurende een schooljaar gekoppeld aan meerdere jongeren uit het voorgezet 

(speciaal)onderwijs of het mbo, die ondersteuning kunnen gebruiken op één of meer 

gebieden. De coach kan fungeren als rolmodel en stimuleert de jongere om zelf sturing te 

geven aan zijn/haar leven nu, en de toekomst. De coach legt niet de nadruk op de 

problemen, maar ziet juist de kwaliteiten van de jongere, sluit hierbij aan maar kan ook 

helpen bij het zoeken naar oplossingen. Coaching vindt altijd plaats op basis van 

vrijwilligheid: alleen jongeren die gemotiveerd zijn, komen in aanmerking voor een coach. 

De projecten waar je voor komt te werken zijn Coach&Co en EVA&Co. 

 

Wat ga je bij SOVEE doen in je 3e jaar? 

SOVEE heeft verschillende coachingsprojecten die een belangrijke bijdrage kunnen leveren 

aan het toekomstperspectief van jongeren. Onder de coaching verstaan wij het begeleiden 

van een jongere tussen de 13 en 27 jaar door een stagiair of vrijwilliger. De coach kan 

fungeren als rolmodel en stimuleert de jongere om zelf sturing te geven aan zijn/haar 

leven nu en in de toekomst. De coach legt niet de nadruk op de problemen, maar ziet juist 

de kwaliteiten van de jongere, sluit hierbij aan maar 

kan ook helpen bij het zoeken naar oplossingen. Coaching vindt altijd plaats op basis van 

vrijwilligheid: jongeren die gemotiveerd zijn, komen in aanmerking voor een coach. De 

projecten waar je voor komt te werken zijn Coach&Co en EVA&Co, kijk voor meer 

informatie op https://www.sovee.nl/diensten/ 



Zoals bovenstaand genoemd, werk je als projectmedewerker bij de verschillende 

coachingsprojecten van SOVEE. Naast onderstaande werkzaamheden is er tijdens je stage 

veel ruimte voor eigen inbreng! Je zult maandelijks een bedrag van € 150,- ontvangen. 

Videomateriaal:  

https://www.youtube.com/watch?v=M3eIpa8C2p4&feature=youtu.be 

 

Stichting Clup Welzijn 
www.clup.nl 

Omschrijving organisatie: Clup Welzijn is een organisatie voor welzijnswerk en 

maatschappelijke dienstverlening. Wij zijn er voor de inwoners van Purmerend en de 

Beemster en helpen hen om mee te doen in de samenleving. We werken nauw samen met 

diverse partners, zoals de gemeente, (jeugd)hulpverleners, maatschappelijke opvang, 

vrijwilligers(organisaties) en wijkbewoners. We zijn dan ook vast onderdeel van de sociale 

wijkteams. Ons werk varieert van individuele begeleiding, tot een groeps-, straat-, of 

buurtaanpak. Om te kunnen helpen, kijken wij vanuit verschillende invalshoeken naar de 

situatie in kwestie, met oog voor de verschillen per mens en per wijk. We ondersteunen in 

het alledaagse, met laagdrempelige voorzieningen en dienstverlening, zodat mensen 

(weer) mee kunnen doen. Daarbij maken wij gebruik van bestaande netwerken van 

personen en organisaties, of creëren we nieuwe netwerken. 

Omschrijving praktijk: kennismaken met de diverse aspecten van het werk; het houden 

van intakes, voeren van begeleidingsgesprekken, registratie van werkzaamheden, 

netwerken, deelnemen aan multidisciplinaire overleggen, outreachend werken. 

 

Stichting CULTUURGENERATIE 
www.musicgenerations.nl 

Omschrijving organisatie: Stichting CULTUURGENERATIE nodigt mensen uit 

verschillende culturen en generaties uit hun immaterieel erfgoed - ie muziek en verhalen - 

te delen. Om gezamenlijk tot talentontwikkeling en presentaties te komen olv 

professionele coaches in verschillende disciplines. 

Omschrijving praktijk: Onze werkplek in Amsterdam bevindt zich in het TALENTENHUIS 

in NW, broedplaats voor tal van talenten en sociaal-culturele initiatieven. Het is een 

voormalig schoollokaal  waarin voldoende ruimte om prettig en waar nodig veilig te 

werken. Op Aruba - waar we ons programma DE VOGEL VRIJHEID OF VOGELVRIJ ook 

maken, worden we gehuisvest door een van de partners aldaar. 

Videomateriaal:  

https://www.youtube.com/watch?v=vGxL0LTncVM 

 

Stichting De Tussenvoorziening 
www.tussenvoorziening.nl 

Omschrijving organisatie: De Tussenvoorziening is er voor iedereen die dakloos dreigt te 

worden. Wij bieden verschillende vormen van opvang, begeleiding, schuld-hulpverlening 

en activering. Samen met gedreven medewerkers en vrijwilligers bouwen we aan één doel. 

Namelijk het leven van de meest kwetsbare mensen in de samenleving een stukje beter 



maken. Zodat zij weer volwaardig en (zo) zelfstandig (mogelijk) kunnen deelnemen aan de 

samenleving. 

Omschrijving praktijk: Wij hebben praktijkplekken bij o.a.: 

- Team gezinsbegeleiding 

- Belle (hulp aan sekswerkers) 

- Diverse begeleidingsteams 

- Stadsgeldbeheer (schuldhulpverlening) 

 

Stichting Exodus Noord-Holland (locatie Amsterdam) 

www.exodus.nl 

Omschrijving organisatie: Stichting Exodus Noord-Holland, locatie Amsterdam biedt 

opvang en ondersteuning aan (ex-)gedetineerden, in diverse fases van hun justitiële titel. 

Deelnemers die een traject bij ons doorlopen zijn over het algemeen verbonden aan de 

Reclassering of een Penitentiaire Inrichting. Begeleiders ondersteunen deelnemers op 

allerlei verschillende levensgebieden en richten zich op alles wat nodig is voor meedoen in 

de samenleving. 

Omschrijving praktijk: Onze organisatie heeft 2 moederhuizen, één in Alkmaar en één in 

Amsterdam. In Amsterdam werk je als student op het moederhuis in een team van 

woonbegeleiders. Je leert de organisatie, de doelgroep, de ketenpartners en alle facetten 

van het werken bij Exodus kennen. Uiteindelijk zal je ook zelf deelnemers begeleiden met 

je stage begeleider op de achtergrond. Je werkt mee in het rooster op het huis wat 

betekent dat je zowel dag- als avonddiensten werkt maar geen weekenden. 

 

Stichting Nova House 
http://novahouse-amsterdam.nl 

Omschrijving organisatie: 24-uurs beschermd wonen setting in het hart van Amsterdam. 

Onze doelgroep zijn cliënten met een verslavingsprobleem en daarnaast comorbide 

problematiek. Nova House hanteert een zero tolerance beleid aangaande drugs wat wil 

zeggen dat alle cliënten in Nova House niet in gebruik zijn van middelen of alcohol. 

Omschrijving praktijk: Wij werken in een multidisciplinair team. De gesprekken met 

cliënten vinden plaats op ons hoofdkantoor en de cliënten wonen in huizen van Nova 

House in de wijk. Wij hebben 10 huizen met 3 tot 4 cliënten per woning. Begeleiding zorgt 

ervoor dat cliënten zich ontwikkelen op alle levensgebieden en daar corrigeren/ sturen wij 

bij waar nodig. 

 

Stichting Present Amsterdam 
https://stichtingpresent.nl/amsterdam 

Omschrijving organisatie: Stichting Present Amsterdam wilt een brug slaan tussen 

mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. 

Omschrijving praktijk: Bij Stichting Present Amsterdam zou je je bezig houden met het 

koppelen van vrijwilligers aan Amsterdammers die hulp nodig hebben met dingen die zij 

zelf niet kunnen. Denk hierbij aan tuinieren, schilderen en opruimen. Bij deze 

werkzaamheden zal jij er vooral voor moeten zorgen dat onze vrijwilligers met een 



vluchtelingenachtergrond de nodige aandacht en begeleiding krijgen om vrijwilligerswerk 

te kunnen doen. 

 

Stichting SINA 
www.stichtingsina.nl 

Omschrijving organisatie: Stichting Samen is niet alleen   

Stichting Samen is niet alleen (SINA) zet zich in voor kwetsbare mensen in Amsterdam. 

Onze projectteams bieden ondersteuning op maat bij hulpvragen vanuit diverse 

leeftijdsgroepen met hun specifieke behoeftes. Al onze projecten zijn gericht op een  

verbetering in de kwaliteit van iemands leven.  

Thema’s die we aanpakken variëren van voorzieningen voor baby’s (Luierfonds), zwemles,  

muziekles of een sportabonnement voor kinderen, tot het bieden van praktische steun aan  

alleenstaanden, het vinden van een praktijkstage voor herintreders, en zorg voor ouderen 

aan huis. Zo gaan we o.a. ook op bezoek bij gezinnen die een kleine bestedingsruimte  

hebben en maken we een plan van aanpak op basis van hun hulpvraag. Ook kunnen wij  

maatjes (studenten) koppelen aan Amsterdammers die extra ondersteuning kunnen  

gebruiken aan huis op fysiek of sociaal-emotioneel gebied en hebben wij daarnaast ook  

maatjes die kunnen helpen bij het leren omgaan met mobiele apparatuur en het gebruik 

van  het internet. 

Omschrijving praktijk: Project Zorgmaat  

 

Er wordt verwacht dat mensen steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen. Helaas is dit 

niet voor iedereen vanzelfsprekend. Om te zorgen dat het langer thuis wonen ook op een 

veilige en prettige manier gebeurt 

koppelen wij Verpleegkunde en Social work studenten aan bewoners in stadsdeel 

Zuid die behoefte hebben aan gezelschap en ondersteuning op zowel fysiek als sociaal-

emotioneel gebied.  

 

Als student loop je minimaal 20 weken stage bij een bewoner thuis. Per week heb je 

gemiddeld zo'n 2 á 4 uur per week per bewoner. We proberen onze bewoners te helpen 

waar nodig, door laagdrempelig aan te sluiten en écht de tijd voor ze te nemen. Aanwezig 

zijn en hun vertrouwen winnen nemen wij heel serieus. Wij werken vanuit de 

presentiebenadering van Andries Baart. Uiteindelijk stel je samen met de bewoner(s) een 

zorgleefplan op waarin je werkt aan gezamenlijk opgestelde doelen. Hierbij ontvang je 

intervisie en casuïstiek bespreking van ons, verzorgen wij gastlessen en trainingen en heb 

je nauw contact met andere welzijns- en zorginstanties in wijk. 

 

Stichting Sociale Wijkteams Amersfoort 
www.wijkteam-amersfoort.com 

Omschrijving organisatie: Stichting Sociale Wijkteams (SWA) vervult een centrale rol in 

het sociaal domein van Amersfoort. Wij leveren zorg en ondersteuning dicht bij de 

inwoners van Amersfoort. Onze wijkteams begeleiden hen bij het maken van een plan van 

aanpak op maat. Wij bevorderen zoveel mogelijk de zelfredzaamheid, verwijzen terug naar 

de sociale basis infrastructuur (SBI), verlenen zelf zorg en ondersteuning of verwijzen 

indien nodig door naar de benodigde aanvullende zorg en ondersteuning. 



Omschrijving praktijk: Wat ga je doen? 

- Samen met verschillende wijkteammedewerkers ga je naar inwoners met een hulpvraag 

toe; 

- Samen met de inwoner maak je de hulpvraag helder en samen kijk je naar mogelijke 

oplossingen zowel binnen het eigen netwerk als daar buiten. 

- Het leren inzetten van verschillende methodieken binnen het maatschappelijk werk. 

- Kennismaken met allerlei facetten van het werk binnen een sociaal wijkteam. 

- Het inzetten van de SBI (Sociale Basis Infrastructuur) en samenwerken met de 

ketenpartners binnen de wijk en in de regio. 

 

Stichting Vrouwen Vooruit 
www.vrouwenvooruit.nl 

Omschrijving organisatie: Vrouwen vooruit ondersteunt vrouwen uit Amsterdam West 

die zich willen ontwikkelen en een stap vooruit willen zetten. In onze visie is participatie – 

meedoen aan de samenleving – dé sleutel tot emancipatie, integratie en ontwikkeling van 

(allochtone) vrouwen. We geven cursussen, trainingen en coaching om vrouwen hierbij te 

ondersteunen. De meerderheid van onze deelneemsters hebben een migratie en/of 

multiculturele achtergrond. 

Omschrijving praktijk: EMPOWERMENT EN PARTICIPATIE VAN MIGRANTEN VROUWEN 

 

In deze stage werk je met vrouwen die zich zelf willen ontwikkelen en een stap vooruit 

willen zetten in de samenleving, maar dit op eigen kracht (nog) niet voldoende lukt. Veel 

van de vrouwen hebben een multiculturele achtergrond.  

 

Werkzaamheden: 

• Meewerken aan de werving van nieuwe deelnemers. 

• Intake gesprekken voeren met vrouwen en korte rapportage hiervan opstellen. 

• Training geven gericht op actieve taalverwering, empowerment en activering.  

• Trajectbegeleiding deelnemers  

• Diverse ondersteunende en aanvullende werkzaamheden: materiaal ontwikkelen; 

social media bijhouden; meehelpen bij de organisatie van een 

netwerkbijeenkomst/Inspiratie dag/Bedankdag; vertegenwoordiging van de organisatie op 

bijeenkomsten enzo. 

Videomateriaal:  

https://youtu.be/W2_pJnLx6o8 

https://youtu.be/j19X5URoqcE (einde van het fllmpje is Vrouwen vooruit te zien) 

 

URBN Village / Jongeren Maken de Stad 
www.movisie.nl/artikel/urbn-village / www.movisie.nl/artikel/jongeren-maken-stad 

Omschrijving organisatie: Jongeren Maken de Stad is een beweging die werkt vanuit de 

kracht en talenten van jongeren en heeft met name focus op jongeren met de nodige 

levenservaring. De focus in onze aanpak is niet gericht op hun problemen, maar op de 

mogelijkheden, ideeën en kansen die zij zien vanuit hun ervaringen. Op dit moment is een 

groep (dreigende) dak- en thuisloze jongeren bezig een campagne vorm te geven waarin 

zij hun eigen huis bouwen en daarmee het probleem van huisvesting voor jongeren op de 

http://www.movisie.nl/artikel/urbn-village%20/


kaart zetten. Met het project Creative Change Makers begeleiden we iedere jongere in een 

eigen creatief maakproces, waarbij ze begeleid worden door een artiest, fotograaf of 

kunstenaar om tot een tof eindproduct te komen waar ze hun eigen kracht in leggen. 

Naast deze creatieve processen vinden de jongeren elkaar tijdens URBN Talks en het 

wekelijkse ervaringscafe ook als luisterend oor en sparringpartner om eventuele 

problemen het hoofd te kunnen bieden. 

 

URBN Village is ontstaan vanuit Jongeren Maken de Stad. Het is de plek waar alles 

gebeurt, waar jongeren vanuit verschillende disciplines elkaar ontmoeten en prikkelen. 

Waar studio's, atelier, podium, catwalk, expo, multimediaruimte, freerunobject en vele 

andere mogelijkheden zorgen voor dé ultieme creatieve broedplaats voor en door 

jongeren. 

 

Storytelling Centre 
https://storytelling-centre.nl 

Omschrijving organisatie: Het Storytelling Centre is een nationaal en internationaal 

bekend trainingscentrum op het gebied van sociale impact, verbinding en persoonlijke 

groei en als festival producent en supporter van culturele diversiteit 

Omschrijving praktijk: Deze stage richt zich vooral op toegepaste storytelling: de inzet 

van het delen van verhalen als sociaal maatschappelijke methode. 

 

VoorUit 
www.vooruitproject.nl 

Omschrijving organisatie: Bij VoorUit verbeteren studenten en starters de sociale cohesie 

in verschillende buurten in Amsterdam, Amstelveen en Zaandam. VoorUit werkt 

laagdrempelig en dichtbij huis. Samen met partners ontwikkelen we een integrale aanpak 

waarin bewoners en organisaties zich sterk maken voor een vitale community. Onze teams 

signaleren kansen, gaan in gesprek met buren, initiëren verbindende activiteiten en nemen 

hun verantwoordelijkheid als actieve bewoner in overlegorganen en buurtkamers. Zo 

maken we samen de buurt een beetje sterker. 

Omschrijving praktijk: Tijdens je stage werk je mee in de projectleiding van VoorUit. Je 

denkt op managementniveau mee over strategische vraagstukken. Daardoor leer je veel 

over de dynamiek die er speelt in ontwikkelbuurten in Amsterdam, Amstelveen en 

Zaandam.  

 

VoorUit is een kleine organisatie, daardoor krijg je veel verschillende taken. Dat varieert 

van het ondersteunen van sollicitatiebijeenkomsten tot het organiseren van trainingen en 

kleine evenementen. Je beheert de social media accounts en ontwikkelt 

wervingsstrategieën gericht op studenten en starters. Daarnaast coach en begeleid je 

zelfstandig een team van vrijwilligers. Wekelijks heb je overleg met je stagebegeleider 

binnen VoorUit en bepalen we samen je programma. 

Videomateriaal:  

https://www.youtube.com/watch?v=39LdV0HLIQc 

 

Vrouw en Vaart & Daadkr8 



www.vrouwenvaart.nl/ en https://daadkr8.amsterdam 

Omschrijving organisatie: Nieuw-West en haar couleur locale is met 157.964 inwoners 

het grootste stadsdeel van Amsterdam. Het is ook het stadsdeel met het hoogste aantal 

(119.965) kwetsbare Amsterdammers, zogenaamde low-trust communities. Dit zijn moeilijk 

bereikbare groepen Amsterdammers die weinig vertrouwen hebben in de medemens, 

formele instanties en voorzieningen door slechte ervaringen. Dat zorgt voor een 

teruggetrokken houding, een ieder voor zich mentaliteit dat de sociaal-psychologische 

problematiek versterkt. Wij weten deze low-trust communities wel te bereiken. 

 

Daadkr8 is een plek voor en door mannen uit Nieuw-West. Het centrum stelt zich tot doel 

een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de sociaal economische situatie van 

kwetsbare inwoners van het stadsdeel Nieuw-West. Dit gebeurt door samen met de 

doelgroep activiteiten te ontwikkelen en uit te voeren die zijn gericht op participatie, 

activering, actief burgerschap en economische zelfredzaamheid.  

 

Vrouwenemancipatiecentrum Vrouw en Vaart weet vrouwen door middel van een scala 

aan activiteiten te bereiken. Ingangen als sport en beweging, creatie, cultuur en educatie 

door middel van een vaste programmering zorgen voor een aanloop van circa 50.000 

bezoekers per jaar. Daadkr8 en Vrouw en Vaart zijn samen een locatie van 1000 m2 voor 

emancipatie en empowerment. 

 

Weekend Academie 
https://weekendacademie.nl 

Omschrijving organisatie: Onze missie is gemotiveerde jongeren en hun ouders 

activeren bij de ontwikkeling van hun mogelijkheden, vaardigheden en talenten en 

daarmee hun kansen in de maatschappij vergroten. 

 

In 2006 is de Weekend Academie van start gegaan met het Talentprogramma in één 

vestiging in Amsterdam-West. Op dit moment zijn we gegroeid naar meer dan 15 

vestigingen jongerenprogramma’s en verschillende programma’s in samenwerkingen met 

scholen in Amsterdam, Haarlem en Almere. 

 

Zo zijn we in 2013 met Gezinscoaching gestart: een coachingstraject voor ouders, waarbij 

de ouder aan het roer staat en de coach ondersteunt waar nodig. In 2017 is De Grote 

Oversteek erbij gekomen. Hier worden de groep 8 leerlingen voorbereidt op de overstap 

naar het VO. Door middel van workshops en coaching worden de jongeren zowel in groep 

8 als in de brugklas begeleid. En in 2018? Toen is het project Ontdek je nieuwe wereld 

gericht op nieuwkomerskinderen van start gegaan. De kinderen leren alles over de 

Nederlandse gebruiken, ontdekken de buurt en maken kennis met allerlei beroepen. 

Omschrijving praktijk: 1. Begeleiding en coaching voor meer Ouderbetrokkenheid en 

Schoolsucces 

 

De Grote Oversteek 

Door middel van de coachvorm ‘de Grote Oversteek’ worden kinderen en hun ouders 

gecoacht in de overgang van groep 8 naar de brugklas. De jongeren volgen wekelijks een 

uitdagend programma, vol met workshops waarbij de nadruk ligt op studievaardigheden, 



schoolkeuze/loopbaanoriëntatie en talentontwikkeling. Het programma bereidt hen voor 

op de oversteek naar de brugklas. Na de zomervakantie worden de brugklassers in kleine 

groepjes gecoacht, zodat ze al hun lastige situaties kunnen bespreken. Er worden 

meerdere ouder en kindbijeenkomsten georganiseerd waar de jongeren én hun ouders 

uitleg krijgen over motivatie, het Nederlandse schoolsysteem en praktische zaken zoals 

cijfersysteem Magister of mogelijkheden voor financiële ondersteuning voor leermiddelen. 

Tot slot worden alle gezinnen thuis gecoacht. Ieder gezin krijgt drie keer tijdens het 

programma een coach op bezoek. Indien gewenst kunnen er meer huisbezoeken 

plaatsvinden, dat noemen we dan aanvullende coaching.  

 

Startcoaching 

De coachvorm Startcoaching richt zich met name op het versterken van de pedagogische 

driehoek tussen kind, school en ouder voor kinderen die nieuw zijn op het VO. Ouders 

worden gecoacht in het bemoedigend ouderschap en gestimuleerd in 

onderwijsondersteunend gedrag. Dit doen we door gedurende het coachtraject wekelijks 

of tweewekelijks op huisbezoek te gaan. De coaching betreft ook het (ondersteunen van 

de ouder in het) voeren van toekomstgerichte gesprekken met hun kinderen. Zo wordt de 

belangrijkste primaire hulpbron van jongeren versterkt. Je werkt nauw samen met de 

betrokken middelbare scholen door te overleggen met zorgcoördinator of mentor om 

samen het gezin zo goed mogelijk te ondersteunen.  

 

2. Coach jongeren op weg naar een succesvolle toekomst 

 

De Talent Academie is voor jongeren van 10-12 en van 12-16 jaar. In het programma staan 

talentontwikkeling, studievaardigheden, themaworkshops en sportieve activiteiten 

centraal. Regelmatig komen er gastsprekers over hun beroep vertellen en gaan we op 

excursie. 

 

Het programma bestaat uit 3 onderdelen. 

Studiebegeleiding – studievaardigheden en studiebegeleiding 

Talententuur – themaworkshops en gastlessen 

Sport en spel – sport, spel, cultuur en ontspanningsactiviteiten 

De kinderen en jongeren worden begeleid door een vestigingscoördinator, stagiairs en 

vrijwilligers. 

 

In je 3de of 4de-jaars stage kruip je in de rol van coördinator. Je leert leiding geven, 

organiseren binnen een pedagogische setting en meedenken over het beleid. Samen met 

de vestigingscoördinator ben je verantwoordelijk voor het draaien van de vestiging. Deze 

verantwoordelijkheid brengt een uitdagend en breed takenpakket met zich mee. Je werkt 

zowel op de vestiging als op het hoofdkantoor. 

 

3. Coachingsprogramma Overstap VMBO-MBO 

  

Dit doorstroomprogramma richt zich op jongeren van het Bindelmeer College die extra 

kwetsbaar worden gevonden in de overstap van het VO naar MBO. Het Bindelmeer 

College geeft aan dat volgens hen de meest kwetsbare jongeren vmbo-basis onderwijs 

volgen. Dit is een kwetsbare groep die baat heeft bij een doorstroomprogramma. 



Hetzelfde geldt voor de doelgroep die nog geen zicht heeft op welke opleiding zij na de 

middelbare school willen volgen.  

 

18 jongeren en hun ouders te coachen in de overstap van VMBO-MBO. De overgang 

versoepelen. Door middel van coaching uren voor jongeren, driehoek gesprekken en 

ronde tafel gesprekken voor ouders.  

Primaire doel: Jongeren te versterken in hun sociale en persoonlijke ontwikkeling en hun 

metacognitieve vaardigheden te trainen. Secundaire doel: Ouders blijvend te versterken in 

hun pedagogische en onderwijsondersteunende vaardigheden, zodat zij deze tijdens de 

volledige schoolloopbaan van hun kind kunnen blijven. 

 

Welzijn Diemen 
www.welzijndiemen.nl 

Omschrijving organisatie: Nieuw project binnen de organisatie Welzijn Diemen. Het 

project heet Leef en leerpunt Diemen. Klein team werkt voornamelijk vanuit 1 locatie in 

Diemen zuid. We werken samen met andere partijen om de doelgroepen te bereiken. We 

werken samen met veel vrijwilligers.  

Doel van het project is sociale inclusie bevorderen. Ondersteuning in en met de 

samenleving. 

Omschrijving praktijk: Proactief zijn in het organiseren en uitwerken van laagdrempelig 

aanbod. Samenwerken met de verschillende partijen en vrijwilligers in Diemen. De student 

gaat zelfstandig aanbod creëren om mensen verder te helpen met taal en of digitale 

vaardigheden. Dit kan op allerlei manieren, van Storytell avonden tot een cursus Excel. We 

zoeken iemand die het belang van educatie inziet. Spreekt iemand beter de taal of wordt 

iemand beter op de computer dan kan iemand ook meer deelnemen aan de huidige 

maatschappij. Stimuleren van de doelgroep en het netwerk. Werven van vrijwilligers. 

Bevorderen van de diversiteit bij onze activiteiten en evenementen. 

Breder inzetbaar zijn voor evenementen ter bevordering van diversiteit en verbinden van 

de verschillende bewoners in Diemen. Eigen inbreng wordt hierbij zeer gewaardeerd. 

 

Wonen Plus Welzijn te Schagen 
www.wonenpluswelzijn.nl 

Omschrijving organisatie: Wonen Plus Welzijn is een welzijnsorganisatie actief binnen de 

gemeente Schagen, Langedijk, Hollands Kroon en Heerhugowaard.  Wij zijn gericht op het 

bevorderen van  welzijn van mensen, met bijzondere aandacht voor mensen die in een 

kwetsbare positie zitten of daarin dreigen terecht te komen. Wij willen stimuleren dat zij 

de regie en grip op hun eigen leven houden, dat zij meetellen en er bij blijven horen en 

hun bijdrage leveren aan de samenleving. Wonen Plus Welzijn wil de eigen kracht van 

mensen aanspreken, zodat zij maatschappelijk meedoen en zelfredzaam zijn op het gebied 

van Wonen en Welzijn. Wij richten ons daarbij in het bijzonder op mensen die, al dan niet 

tijdelijk, in een kwetsbare positie verkeren of het risico lopen daarin terecht te komen. Wij 

doen dit middels de verschillende diensten aangeboden vanuit onze organisatie en de 

mogelijkheid voor mensen om een traject te volgen binnen ons Werkleerbedrijf. Binnen de 

gemeente Langedijk doen we dit specifiek ook via het Jongerenwerk.  



Omschrijving praktijk: • Begeleiding van cliënten op diverse  leefgebieden en/ of 

binnen ons Werkleerbedrijf 

• Begeleiden en aansturen van vrijwilligers en/ of groepen vrijwilligers 

• Geven van voorlichtingen en (mede) organiseren van activiteiten met, voor en door de 

doelgroep(en) waar je voor hebt gekozen stage te lopen 

• Diverse overlegvormen bijwonen tussen ketenpartners en / of cliënten 

• Contacten intern en extern onderhouden  

• PR en profilering van de dienst(en) waarbinnen de stage wordt volbracht 

• Registreren en rapporteren ten behoeve van de doelgroep en dienst(en)waar je 

werkzaam bent.  

• Signalering en preventieve signalering en dit omzetten naar acties via de 

beroepskrachten 

Videomateriaal:  

Hieronder een filmpje over een ontmoetingsvorm die we ontwikkeld hebben in het 

afgelopen jaar tijdens de eerste lockdown. 

https://www.youtube.com/watch?v=OYLl6SX5YEo 

 

Young Society 
www.youngsociety.nl/stagevacature-young-society 

Omschrijving organisatie: Young Society zet zich in om de betrokkenheid van jongeren 

bij de samenleving te vergroten door jongeren te inspireren en verbinden aan 

maatschappelijke initiatieven. Wij zijn ervan overtuigd dat het maatschappelijk meedoen 

de jongeren op gebied van persoonlijke ontwikkeling stimuleert en hun positie in de 

samenleving versterkt. Young Society laat jongeren ervaren wat het betekent voor 

anderen, en ook voor de jongeren zelf, om een bijdrage aan de samenleving te leveren. 

Wij verzorgen workshops over burgerschap, staan stil bij de talentontwikkeling van de 

jongeren en zetten samen met maatschappelijke organisaties, bedrijven en mediapartners, 

maatschappelijke activiteiten op om dat doel te bereiken. 

Omschrijving praktijk: Met Young Society bieden wij burgerschapsonderwijs aan op 

mbo-scholen. Met een vrolijk, kritisch en hardwerkend team van  gepassioneerde trainers 

bieden we een actueel programma dat helemaal aansluit op de belevingswereld van 

jongeren. Welke onderwerpen er zoal in onze trainingen aan bod komen? Niet de meest 

eenvoudige onderwerpen en dilemma’s, maar ja dát maakt het nu juist zo bruisend en 

interessant. We hebben het bijvoorbeeld over: drugs, alcohol, gezonde levensstijl, hoe ga 

je (verstandig) met geld om, seksualiteit, discriminatie en politiek. Onze missie is het 

vergroten van de maatschappelijk betrokkenheid onder jongeren. Daarmee versterken 

jongeren hun positie in de samenleving én werken we samen aan een (nog) mooiere 

wereld.  

Videomateriaal:  

https://www.youtube.com/channel/UCLHWGGTdHqnGU5h9i6dgu2Q/videos 

https://www.youtube.com/watch?v=m06aF0t08q4 

 

Zeefdrukmakers (Roads Arkin) 
www.zeefdrukmakers.nl 



Omschrijving organisatie: De naam ARKIN staat voor de koepelorganisatie. Daaronder 

vallen bijvoorbeeld Mentrum, dat vooral is gericht op psychiatrie, INFORSA, dat zich richt 

op mensen die een delict verleden combineren met een verslaving of een psychisch 

probleem. ROADS is het merk binnen ARKIN dat zich richt op dagbesteding en 

trajectbegeleiding voor mensen in Amsterdam en omstreken die psychiatrische problemen 

hebben en/of verslavingsproblemen. Zeefdrukmakers maakt deel uit van ROADS en is een 

sociale firma. Bij Zeefdrukmakers komen elke dag zo'n 15 deelnemers. Zij hebben allemaal 

een achtergrond in GGZ. 

Omschrijving praktijk: De werkzaamheden van de stagiaire vallen uiteen in 2 delen. Het 

eerste deel is de begeleiding van deelnemers in het zeefdrukproces op de werkvloer. 

Daarvoor moet je zelf natuurlijk ook leren omgaan met de druktechniek, zeven belichten, 

rakelen, carrousel, droogtunnel, Als je op de website kijkt, zie je wel wat dit inhoudt. Het 

zeefdrukproces is niet moeilijk, maar het vraagt wel plezier in ambachtelijk werk. Op de 

werkvloer leer je de deelnemers goed kennen. Je leert op een heel praktische manier de 

mogelijkheden en de beperkingen van de deelnemers, die allemaal een GGZ verleden 

hebben. Het tweede hoofdgedeelte is het voeren van evaluatiegesprekken met de 

deelnemers en het opstellen van zorgplannen. Alle deelnemers hebben een zorgplan. Dat 

wordt 2 keer per jaar geëvalueerd en bijgesteld. Wij nemen je stap voor stap mee bij het 

voeren van deze gesprekken. In het begin van je stage voer je deze gesprekken onder 

begeleiding van een vaste collega. Later in je stage kun je het zelf en is de begeleiding 

meer op afstand. Om de evaluaties te kunnen uitvoeren, moet je bekend zijn met het 

registratiesysteem. (ONS) Dat leer je gaandeweg. Daarnaast zijn er een heleboel andere 

taken, vaardigheden, kennis die je je moet eigen maken om bij Zeefdrukmakers een goede 

stage te kunnen doen. Je beheert (onder begeleiding) de kleine kas. Je onderhoudt 

contacten met de trajectcoaches en externe verwijzers, die deelnemers naar 

zeefdrukmakers verwijzen. Je doet kennis op over het “oplossingsbericht werken". 

Hiervoor volg je een training bij ROADS. Hetzelfde geldt voor Veilig Werken.  

 

Wij verwachten van jou als stagiaire dat je deel van het team bent, dat je zelf initiatief 

neemt om je te ontwikkelen, kennis wil opdoen over hoe ROADS als organisatie 

functioneert, wat een sociale firma is, wat de plaats is van Zeefdrukmakers binnen dat 

grote geheel van ARKIN. Wij verwachten ook van je dat je, als je bij zeefdrukmakers wilt 

stagelopen, je voor de volledige stageperiode inzetbaar bent. Het is onze ervaring dat er 

in het begin van de stage soms veel op je afkomt. Dat komt door de combinatie van zorg 

en commerciële productie. Je moet daardoorheen. Als je daardoorheen bent gekomen, 

ontdek je een boeiende wereld op het snijvlak van de geestelijke gezondheidszorg, 

commercie en maatschappelijke betrokkenheid. 

 

ZID Theater 
www.zidtheater.nl 

Omschrijving organisatie: ZID Theater – City Arts & Performance Center is een culturele 

organisatie, gevestigd op de grens van Amsterdam West en Nieuw-West. Wij hebben een 

eigen multifunctionele zaal van 300 m2 en maken voorstellingen, realiseren bijzondere 

projecten en organiseren het succesvolle ExploreZ festival. 

Het werk van ZID is diep geworteld in de dynamiek van de grote stad. ZID werkt echter 

niet alleen stedelijk, maar ook landelijk en internationaal. Op de Balkan betekent het 

http://www.zidtheater.nl/


woord ZID ‘de muur’. ZID Theater staat voor het afbreken van muren. Muren die tussen 

mensen staan of muren die mensen en zelfs hele groepen rond zichzelf optrekken. Ook 

breken we de muur af die tussen kunst en stadsbewoners staat. Daarvoor in de plaats 

werken we aan nieuwe verbindingen: constructieve verbindingen tussen de mensen in de 

grote en soms zo vervreemdende stad. 

Omschrijving praktijk:  

ZID Theater zoekt een stagiair(m/v)productie assistent voor ondersteuning van de 

organisatie en de producties van ZID Theater. Minimaal 12 uur per week beschikbaar, op 

kantoor bij ZID, verdeeld over de dinsdag, donderdag en/of vrijdagen incidenteel op 

andere dagen. 

Functie inhoud: De productieassistent ondersteunt diverse producties en projecten. 

Taakomschrijving:  

- Productionele taken, organisatie en coördinatie rondom producties en projecten 

‐ Planning en proces bewaken  

- Contact onderhouden met uitvoerende partijen en het uitvoerend team  

‐ Voorbereiding van de programma’s 

Videomateriaal:  

https://zidtheater.nl/explorez-2020-een-festival-in-tijden-van-corona/ 

 

Zorgboerderij De Vrijheid 
www.zorgboerderijdevrijheid.nl 

Omschrijving organisatie: Wil je meer weten over een leerzame, fijne stage plek waar 

mens en dier samen komen? Kom dan kijken bij de presentatie van zorgboerderij De 

Vrijheid! Wij bieden dagbesteding aan mensen met dementie waar we gebruik maken van 

dieren, tuinieren, muziek, creatief bezig zijn, koken, bakken, enz. We doen van alles, 

aangepast naar de wensen van de deelnemers. 

Omschrijving praktijk: Zoek je een stage plaats waar jij je als hulpverlener mag 

ontwikkelen? Waar je ruimte en vrijheid krijgt om te proberen, onderzoeken en leren? Dan 

ben je bij ons aan het goede adres. Wij vinden het belangrijk dat je meer leert over de 

verschillende vormen van dementie, benaderingswijze en omgang met de mensen. Maar 

ook vooral, wat past bij jou als hulpverlener? Wat voor hulpverlener wil jij zijn? Die gaan 

we zoeken en ontwikkelen! 

 

Zorgboerderij Hoogerlust 
www.hoogerlust.nl 

Omschrijving organisatie: Zorgboerderij Hoogerlust biedt dagbesteding aan 

(jong)volwassenen met uiteenlopende zorgvragen. Ons doel is zorgvragers, op een 

professionele manier en onder begeleiding, leren werken binnen het werkterrein van 

landbouw, veeteelt, recreatie en horeca. We willen deelnemers opleiden binnen een veilige 

praktijksituatie, zodat ze beter deel kunnen nemen aan de maatschappij. We stimuleren 

hun zelfstandigheid en versterken hun sociale netwerk. We werken vanuit een 

empowerment-visie, waarbij wij opzoek gaan naar het talent van de zorgvrager. 

 

Op zaterdag biedt Hoogerlust dagbesteding aan kinderen met uiteenlopende zorgvragen. 

Het doel van de zaterdag-kindergroep is hen een gezellige en leerzame opvang te bieden, 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fzidtheater.nl%2Fexplorez-2020-een-festival-in-tijden-van-corona%2F&data=04%7C01%7Ceb-fmr%40hva.nl%7C37c0187f4e3c443e1a7b08d8c9c97028%7C0907bb1e21fc476f884302d09ceb59a7%7C1%7C0%7C637481214298007219%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=KJths7yXwmbTEHlsWWFYQTjXck2UOoTyQWvgcidY1Ac%3D&reserved=0


onder begeleiding en in een natuurlijke omgeving. De kinderen versterken hun sociale 

vaardigheden, leren omgaan met hun eigen zorgvraag, leren samenwerken en ouders 

worden ontlast. 

Omschrijving praktijk: Hoogerlust is op zoek naar meerdere stagiair(e)s. Wij bieden twee 

derdejaars plekken, waarbij wij voorkeur hebben voor iemand die zowel doordeweeks 

(met volwassenen) als op zaterdag (met kinderen) stage kan lopen. Hiermee kan jij je als 

stagiair(e) het beste ontwikkelen en zijn er meer mogelijkheden. De omschrijving van deze 

stageplekken is als volgt: "Aan het eind van de stageperiode willen Marijke 

(praktijkbegeleidster en zorgcoördinator) en André (coördinator boerderijzaken) dat je 

zowel op zorggebied, als op administratief- en organisatorisch gebied, kan functioneren. 

Zij begeleiden je actief richting dit doel. Kortom: aan het eind van je stage ben je een 

beginnend professional. Je taken bestaan vooral uit het meedoen met alle voorkomende 

werkzaamheden binnen het agrarisch bedrijf en hierbij zorgvragers actief begeleiden, 

individueel en in groepsverband. De begeleiding bestaat uit het stimuleren en 

ondersteunen van de zorgvrager waar nodig, en vooral positief coachend begeleiden". 

 
 


