
  



  

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 

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! 

 

ABA Center International 
www.abacenterinternational.com 

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

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

Altra 
www.altra.nl 

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

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

Amerpoort 
www.werkenbijamerpoort.nl/leren/stage 

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! 

 

CareHouse 
www.carehouse.nl 

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

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

Gezinshuis De Thuishaven 
www.gezinshuisdethuishaven.nl 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021) 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

Kentalis 
www.kentalis.nl 

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_ODRhZDc2NWQtZDU2OC00ODgzLWFhYzEtOWU2N2YxMmU4M2Nm%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
http://www.abacenterinternational.com/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzFjYmJhMWYtYTY0NS00MjIwLTk4OGEtZjJkMmU4ZWMzYmQ3%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_Mzg1NTM3YTEtM2NiNS00NWZiLWFmNGItYzg2MjJiNzllY2Qz%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_MzYyNWY4ZmYtZjJiNy00YjIxLTg4MDUtNDNmMDY0MzI5MWNi%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_NTU4NjM3MjAtODM5Zi00YzQ0LThkYjUtOWQ5NjYzOGI0OTgx%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_ODBiODlmNzktYjQzYS00NjVmLWFmNDctMmQ0ZjhiODgxZWQz%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_M2QzYzIwYzYtMTYzZi00MzYyLWJkNTItNGM0NTU4N2RkZmJi%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


Kop-Zorg Autstekend 
www.kop-zorg.nl 

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

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

Levvel 
www.levvel.nl 

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

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

Partners voor Jeugd 
www.werkenbijpartnersvoorjeugd.nl 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021) 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

Prinsenstichting 
www.prinsenstichting.nl 

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! 

 

Qpido Levvel 
www.qpido.nl 

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

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

Reinaerde KDC de Ster 
www.reinaerde.nl 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021) 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

Reinaerde Groep Uil Kindercentrum de Ber 
www.reinaerde.nl/locaties/locatie/?locatieId=322 

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

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

SEIN 
www.sein.nl 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmMyMGM3YjctOWJmNS00YmYwLThjZTktMmQzODFhNDFjZDU1%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_NTg2NjBjNzYtYTk2OS00OWVjLWIyNDYtY2RjYzJmMmJjNzU3%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_ZWFmNzU1MDQtM2ExYy00ZTYyLTk2NTMtMTMxYjE2NWZhMzA0%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_MjliYTI4NTgtOGJiZC00MjZjLThiOTctODFhZmNiMGVkNTJi%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_YjY5MDU2NzctNGNlZi00NDIxLTg4OGYtZmQzZTJlODJmZTZi%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_ODM5YjIxMzAtNGI3Mi00YzA3LTliNDMtNWZjNmI3NmE5Njdl%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://www.reinaerde.nl/locaties/locatie/?locatieId=322
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGIwMGY2NjctMGQ0Ny00OTIyLWI2YTgtY2M4MzJiYWI2NmU4%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


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 

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

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

Stichting Het Kandidatennetwerk 
https://dekandidatenmarkt.nl/ 

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 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021) 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

Vitree 
www.oke-op-school.nl 

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 

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_MGQxNjg1ZTEtOGU5My00ZmZjLTk4NTgtNjFiZWEwNDE4MDY3%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_YzliMDhkYmUtNTYyYS00MzViLThkZDgtNThkYWMxNjc2MjIy%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_MDExYmEwZTktZDlmZS00M2FkLWFkMzktMWI3ZmI1MTE4ZjE0%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_ZDhhY2U1OTgtZTJiMi00NDFjLWJiNDQtMDUxOTgwZWIzMTJj%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_NzljYTliYWYtNDJkMi00NWRhLTg5NjYtZTNlMGY3ZDFlOGRj%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 



Cross Your Borders 
www.crossyourborders.nl 

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! 

 

DAT! School 
www.datschool.nl 

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

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

De Rading 
www.rading.nl 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021) 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

Dock – Project Vriendenkring 
www.vriendenkringenamsterdam.nl 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021) 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

Emma Kinderziekenhuis (Amsterdam UMC) 
www.emmakids.nl 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start februari 2022) 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

Esdégé-Reigersdaal 
www.esdege-reigersdaal.nl 

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! 

 

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

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

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

Jongeren Service Punt West 
www.jongerenservicepunt.nl 

http://www.crossyourborders.nl/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTA4NjFhZDUtY2Y2Zi00MmI2LWI2YWMtMmIwZDVhYjM0NTRk%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_M2QxZWM0MTAtYzdlNi00OWM3LWE3YzMtY2YxYjhhOTA1MmVi%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_MjBjMmNlNGYtYjExNS00ZDgyLTllZjMtM2MyZjYyOTY2NWEw%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_MmJjOTRlNmYtZjEwNC00MjE3LWE3YWItYjA1ZjUwMDBjMDQz%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_ZmVkMWI4YjQtYzJiMy00YmY3LTk5MDYtMThlMzgzODBhYjhj%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_ZTc2YjExMDMtZjI1MS00NmJiLWE2MjYtN2NkYjkwMjU3YzM4%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_YzQ5N2IwMDgtZmVmMS00MWZhLTkwOTYtMDAzNGNhZmJhMWQy%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! 

 

Omgangshuis Noord-Holland 
www.omgangshuis.org 

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

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

SG W.J. Bladergroen 
https://bladergroen.psg.nl 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021) 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

SKC 
www.skcnet.nl 

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! 

 

Stavast 
www.stavast.nu 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021) 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

Stichting DOCK 
www.dock.nl 

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 Lokalis 
www.lokalis.nl 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021) 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

Stichting Ouder- en Kindteams Amsterdam 
https://oktamsterdam.nl 

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_ZWIxY2YzZTctNWUyYS00ZGM5LWFjMzktMzZjNDgyOWVmMzY3%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.omgangshuis.org/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTdlMDU0YjMtODI5MS00ZTE3LWIxYmEtMTVlNjcwN2U3NTU0%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_NDljMDJkMTItYjk1Ni00ZjFlLTg2YjYtMDRjZGZjYTU1OWJk%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_ZmRkZTllNjAtYjQ0ZS00NDA3LWE2ZjUtNjY2MDBhYmJjOGVj%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_N2I4ZTk1NTEtMjBiMS00N2Q5LWJmYTUtZWM5ZjNmNGE2Zjk5%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_OWRiNmQ4MzQtZDdhNS00MDY2LWI1ZjktODFhNmQ4NWNjODcz%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_YTc4ZjMzZjMtOTAyMC00NmYyLThmZGItYmE4Y2ZlZDIwZTRm%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_NWM1YjM3MWQtOGY1ZC00MDgzLWIyYmYtMTAwYjBhN2ZlNjI5%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 SJP (voor organisaties: PPI en Pretty Woman) 
https://prettywoman-utrecht.nl / https://ppi-jeugdhulp.nl/ 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021) 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

Weekend Academie 
https://weekendacademie.nl 

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://prettywoman-utrecht.nl/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODM2MjNmNTAtOWI1Ni00YjYzLWEwZTMtNGVlOTljMjgxYTBm%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_YzgyNGJhNjEtYjRkZS00NmU3LThhNTQtMjFhYjVmM2NiNmRh%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 
www.academievandestad.nl 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021) 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

De Blauwe Zon 
www.deblauwezon.nl 

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

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

De Nationale Jeugdraad (project: Ik Ben Geweldig) 

www.ikbengeweldig.nl 

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 
www.dock.nl 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021); 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

DOCK – Project Expeditie Jij 
www.dock.nl 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021) 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

DOCK - MySchoolCoach 
my-coach.dock.nl 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021) 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

Dream Support 
dreamsupport.nl 

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

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

ICK Amsterdam 
www.ickamsterdam.nl 

http://www.academievandestad.nl/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDIxMmJlNWQtNTIxNS00OThmLTg3NTQtN2ZmNzRmMzNjMGU5%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_NTkyMmVmYmQtMzdiZC00YWJkLWJkNjEtYjRkNmI0OTJlMmE1%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_Y2VjMjVmZmYtMzQyOC00N2QzLTgxNGMtMDdjN2QwOGFhZDBi%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_YjcwNGJiNDEtODcxYS00YmM0LTg0M2EtZWYxZGNjMjc3NmVk%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_Zjk2OGU4MWItMTQwZS00Mzk1LWI5ZTItZDc0ZjUwZTNhZDA5%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_MTNmOTFmNDUtNjU5Ni00M2EyLTkyNDgtODZjOTFhMjI0ZmMw%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_MDAzMjQyMGUtYzczYy00ZGM3LWI2YzktOGE3NTFlNjY5MzI3%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); 5 

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

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

Kenter Jeugdhulp 

www.kenterjeugdhulp.nl 

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

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

Kunstbende 
www.kunstbende.nl 

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! 

 

MBO Amersfoort 
www.mboamersfoort.nl/studenten/begeleiding/ 

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

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

Orion College Amstel 
www.orioncollegeamstel.nl 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021) 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

Samen Veilig Midden Nederland 
www.samen-veilig.nl 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021) 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

Stichting Dynamo – Project Youngsterdam 
www.dynamojongeren.nl 

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

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

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

Stichting Sociale Wijkteams Amersfoort 
www.wijkteam-amersfoort.com 

Tijdsduur stage: 10 maanden (start augustus 2021 

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmRkZjgxZGItNjAxMy00NzI1LTgxNTgtNWEyODY1MjJiNGNi%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_ZTBlMmMxMDItYzU1Mi00YjE5LWEyODMtNGU5Mjc0N2UzYWVm%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_NGQxNjU2NGUtNThhZC00ZGE4LTk4NDktZmEzZTc3ZDM0ZWJi%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_YjI1OGMwOTItZjAzOC00YTU4LTlhZmQtMGVjOGNkMDllNmFh%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_Mzg3NTUwYjktOTExYS00NWQ0LTk5ZjEtNWI1Y2FjNjY1NGI2%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_OTM3ODYwNTEtZjRjYS00Mzg2LTlhNTYtNDEwYjRlZjcyNTg2%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_ZDE2NjUxY2UtNGE5Mi00ZWVlLWE3YjEtYTZhNTBiM2VjY2M2%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_MDdkNjY1NzItMmQ1Mi00NzYwLWE5MmItNTY5YjI0NzBkODg3%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 Studiezalen 
www.studiezalen.com 

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

Klik hier om naar de sessie te gaan! 

 

Zorgboerderij Hoogerlust 
www.hoogerlust.nl 

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_NzM3MDFkMGUtZGVhMi00NDFlLTk2YTgtOWQ3ZGQwOGQzNWJj%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_YjhkNTIxZDQtOTQ2NC00OWM0LWE1ZGYtMjFhYWVmNjQwZjcw%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 

 

ABA Center International 
abacenterinternational.com 

Omschrijving organisatie: ABA Center International specialiseert zich in hulpverlening 

aan individuen die gediagnosticeerd zijn met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS), 

ontwikkelingsachterstanden, ADHD en aanverwante gedragsproblematiek. We werken met 

de behandel methode Applied Behavior Analysis (ABA). Dit is een evidence based 

gedragsbehandeling, die jarenlang wordt gebruikt over de hele wereld. We werken met 



duidelijke doelen en nemen voortdurend data om de behandeling bij te houden en 

mogelijk aan te passen. De behandeling vindt plaats bij de individuen thuis, of op school. 

Omschrijving praktijk: Begeleiden van cliënten middels de ABA methode, schrijven van 

verslagen, bijhouden van doelen, implementeren van ABA, volgen trainingen, afnemen 

data, invoeren data individuele cliënten en toevoegen aan dossiers 

 

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 

 

Altra 



www.hva.nl/boot 

Omschrijving organisatie: Over Altra 

Altra is een instelling met jarenlange ervaring en met veel expertise op het gebied van 

jeugd- en opvoedhulp en onderwijszorg. We helpen kinderen en gezinnen in complexe 

situaties. We zetten alles op alles om samen de juiste oplossingen te vinden. Onze hulp 

bieden we daar waar die nodig is en het beste werkt; thuis, op school of op locatie. 

De problemen van kinderen staan meestal niet op zichzelf. Ze hangen vaak samen met 

problemen binnen het gezin, zoals armoede, verslaving of huiselijk geweld. Soms worden 

deze problemen van generatie op generatie overgedragen. Altra wil bijdragen aan het 

doorbreken van die intergenerationele cirkel.  

Dat doen we door altijd te kijken naar de context van het gezin en door nauw samen te 

werken met partnerinstellingen. 

 

Waar staan wij voor? 

Samen voor sterkere families, dat is onze missie. Kijkend door de ogen van het kind en de 

jongere stimuleren wij het gezin zich sterk te maken en sterk te blijven. Zo zetten wij in op 

een kansrijke, veerkrachtige jeugd en sterke families. Nu en in de toekomst. 

Zo zorgen wij ervoor dat de kinderen en de jongeren die we vandaag behandelen, in de 

toekomst onze steun niet nodig hebben, als zij eenmaal een eigen gezin hebben gesticht. 

Omschrijving praktijk: Ambulant hulpverlener onderwijszorg, crisis jonge moeders, 

complexe scheidingen en maatschappelijke opvang. 

Schoolcoach Purmer College en School2care 

 

Er worden gerichte vacatures geplaatst op www.werkenbijihub.nl 

Videomateriaal:  

https://www.youtube.com/watch?v=S_KDcH2cxMg 

https://www.youtube.com/watch?v=KQeu3Siw_6U 

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

https://www.youtube.com/watch?v=_eABxixaX9A 

 

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 

 



CareHouse 
www.carehouse.nl 

Omschrijving organisatie: CareHouse begeleidt kinderen, jongeren en gezinnen waarbij 

sprake is van ontwikkelingsproblematiek (bijvoorbeeld een ASS of ADHD diagnose, licht 

verstandelijke beperking). Wij bieden voor stages een combinatie van groepsbegeleiding 

en individuele begeleiding, in diverse leeftijdscategorieën. 

Wij streven er naar om mensen maximaal zelfstandig te laten functioneren. Samen met alle 

betrokkenen werken we toe naar een situatie waarin we elkaar niet ‘onnodig nodig’ 

hebben en hulp gebruiken om de zelfstandigheid te vergroten. CareHouse werkt vanuit 

het competentie model en de systeembenadering. Wij doen dit onder andere door onze 

zelf ontwikkelde methodiek en onze Leuk-Leren methode. Wij gaan naast de cliënt te gaan 

staan en kijken waar krachten liggen die kunnen worden uitgebouwd. 

Omschrijving praktijk: Carehouse heeft op iedere locatie groepsbegeleidingen voor 

diverse leeftijden. In Amsterdam Centrum-de Pijp is een locatie alleen voor jongeren en 

jongvolwassenen, vanaf 13 jaar. Stages beginnen met groepsbegeleidingen. Naar mate het 

jaar vordert kunnen daar ambulante begeleidingen bij komen. De meeste locaties 

verwachten dat stagiaires 1x in de twee weken een dag in het weekend stage lopen, net 

als dat de medewerkers dat doen.  

Carehouse investeert veel tijd in stagiaires. Wij bieden een zeer leerzame stageplek, met 

veel ontwikkelmogelijkheden. Je ontvangt als stagiaire wekelijks 1-op-1 stage begeleiding 

en meerdere keren per jaar intervisie met alle stagiaires uit het hele land. Daarnaast 

ontvangen onze stagiaires een training Competentie gericht werken en Omgaan met 

Weerstand. Ons doel is om iedere stagiaires kansen te bieden en dat een ieder zijn/haar 

eigen mogelijkheden optimaal benut. Iedere stagiaire volgt een ‘rode draad’, maar heeft 

daarnaast een persoonlijk proces die wij net zo belangrijk vinden.  

 

Carehouse heeft locaties door het hele land; Aalsmeer, Amsterdam, Den Haag, Dordrecht, 

Groningen, Haarlem, Hoorn, Tilburg en Utrecht. Wil je weten wanneer er op iedere locatie 

een vacature vrij komt? Kijk dan op https://www.carehouse.nl/vacatures 

 

Cross Your Borders 
www.hva.nl/boot 

Omschrijving organisatie: Op zoek naar een uitdagende stage? Dan is Cross Your 

Borders iets voor jou! Cross Your Borders organiseert onderwijsprojecten op middelbare 

scholen en ervaringsreizen naar ontwikkelingslanden om jongeren meer bewust te maken 

van mondiale onrechtvaardigheid. Als stagiaire help je mee bij de uitvoering van deze 

projecten. Daarnaast zijn er veel andere mogelijkheden, bijvoorbeeld mee denken over de 

ontwikkeling van nieuwe projecten, een workshop of training organiseren of een eigen 

onderzoek doen. 

 

Over ons: 

Cross Your Borders is een jongerenorganisatie die al bijna 15 jaar interactieve meerdaagse 

onderwijsprojecten over mondiale onrechtvaardigheid organiseert. We komen jaarlijks op 

meer dan 250 (v)mbo-, havo- en vwo-scholen in heel Nederland. Daarnaast organiseren 

wij indrukwekkende jongerenreizen en spannende events. 



Stichting Cross Your Borders is ervan overtuigd dat armoede en onrecht mondiale 

problemen zijn die alleen kunnen worden opgelost als iedereen in de wereld zich daarvoor 

inzet. De meeste Nederlandse jongeren zijn zich echter nauwelijks bewust van de ernst en 

het mondiale karakter van ontwikkelingsproblematiek. Thuis wordt er niet veel over 

gesproken en ook op school komt mondialisering slechts sporadisch aan bod. 

Tijdens onze onderwijsprojecten laten we leerlingen op een speelse en (inter)actieve 

manier ontdekken welke problemen er in de wereld spelen en hoe die met elkaar in 

verband staan. Maar ook kijken we naar wat wij in Nederland te maken hebben met de 

oorzaken en gevolgen van deze problemen en enthousiasmeren we jongeren om in actie 

te komen voor een betere wereld. Het doel is niet om leerlingen in een bepaalde 

(politieke) richting te sturen, maar om hen zelf een mening te laten vormen over mondiale 

onrechtvaardigheid. 

Omschrijving praktijk: We hebben verschillende stagevacatures, zoals: 

-Stagiair(e) projectbegeleider (http://www.crossyourborders.nl/cache/725_725/725.pdf) 

-Stagiaire(e) projectmedewerker (http://www.crossyourborders.nl/cache/660_660/660.pdf) 

 

Wat kunnen wij jou bieden: 

Als je bij ons komt stagelopen kom je terecht in enthousiast en gezellig jongerenteam. Je 

krijgt gevarieerde taken met veel verantwoordelijkheid. Tijdens je stage kun je onder 

andere: 

• Organiseren  

• Presenteren 

• Leiding geven 

• Training geven 

• Begeleiden/coachen 

• Voorlichten 

• Ontwikkelen 

• Onderzoeken 

We gaan samen met jou in gesprek om zo tot en stage op maat te komen waarin jouw 

leerdoelen centraal staan. De stage kan elk moment van het jaar starten en de stageduur 

kan in overleg worden bepaald. Wil je meer weten of solliciteren voor een stage? Stuur 

dan een mailtje naar stages@crossyourborders.nl Of bel naar 06 43776363. 

Videomateriaal:  

'https://www.youtube.com/watch?v=arRSkVphz-w&feature=emb_logo 

 

DAT! School 
www.datschool.nl 

Omschrijving organisatie: Bij de DAT!school verzamelen en maken wij verhalen omdat 

wij geloven in de kracht en verrijking van verhalen. De DAT!school is een creatieve 

jeugdtheaterschool waar je vakken krijgt die kunstzinnig, creatief en sportief zijn voor 

iedere leerling. Wij geloven in de kracht van de multidisciplinaire leerlijn, waarin je zowel 

fysiek als mentaal wordt uitgedaagd. De DAT!school is een plek waar je vriendschappen 

sluit. Hier leer je de basis van diverse disciplines, die je vervolgens jarenlang verder kunt 

ontwikkelen. Het is fijn om jezelf in het leven te kunnen wapenen met zelfvertrouwen, 

creativiteit en verhalen van anderen.  



Omschrijving praktijk: Als stagiaire bij de DAT!school word je gelijkwaardig en 

professioneel bejegend. Je bent onderdeel van het DAT!team dat bestaat uit de docenten 

en personeelsleden. Als gastheer/productie assistente en/of cultuurcoach zul je 

meewerken aan het carrouselmodel van de DAT!school. Buiten het carrouselmodel om 

hebben we externe projecten die theatergerelateerd zijn. Zowel in het DAT!theater als 

community art. 

Videomateriaal:  

https://www.youtube.com/watch?v=D4Wqs-DsKnE 

https://www.youtube.com/watch?v=JKC4lLkU6uc 

 

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 Nationale Jeugdraad (project: Ik Ben Geweldig) 

www.ikbengeweldig.nl 

Omschrijving organisatie: Ik Ben Geweldig is elke dag actief bezig met jongeren die 

graag een activiteit willen organiseren waarmee ze iets goeds doen voor een ander. Ze 

kunnen bij Ik Ben Geweldig terecht als ze iets willen doen, maar misschien nog niet weten 

waar ze moeten beginnen of een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. We stellen 

een budget tot maximaal €1000,- beschikbaar per aanvraag en we fungeren daarnaast als 

wandelende vraagbaak in de stad of vanuit kantoor. 

Omschrijving praktijk: Als stagiair(e) bij Ik Ben Geweldig ga je aan de slag als 

coach/begeleider van jouw eigen poule met jongeren die geweldige dingen willen doen 

voor mensen om zich heen. 

 

De Rading 
www.rading.nl 

Omschrijving organisatie: De Rading verleent specialistische jeugdhulp aan kinderen, 

jongeren en gezinnen waar complexe opvoedingsproblemen spelen. Dit gebeurt in nauwe 

samenwerking met mensen in de eigen omgeving én bij het kind en gezin betrokken 

https://www.youtube.com/watch?v=D4Wqs-DsKnE


andere professionals. Zoals hulpverleners van buurt- en wijkteams. Wij zijn in Midden 

Nederland dé jeugdhulpexpert op het gebied van pleegzorg, meidenhulp en diagnostiek 

& ambulante behandeling. 

 

Onze hulpverlening en dienstverlening zijn gebaseerd op vijf kernwaarden: 

- Kind centraal in het systeem 

- Wat moet dat kan 

- Voortdurend ontwikkelen 

- Werken aan verbinding 

- Slim organiseren 

Omschrijving praktijk: Nextstep Terwijde is een residentiele setting. Hier worden 

jongeren getraind om zelfstandig te kunnen wonen. Een groot deel van jouw 

werkzaamheden zullen zijn: 

- Jongeren aansturen 

- Jongeren begeleiden 

- Voortgangsgesprekken voeren 

- Rapporteren 

- Contact met externe partijen 

- Contact met ouders/verzorgers 

- Groepswerkzaamheden 

- Individuele begeleiding 

 

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 

 

Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC 
www.emmakids.nl 

Omschrijving organisatie: Het Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC is op locatie 

AMC gevestigd en een universitair ziekenhuis. Dit betekent dat er (hoog) complexe 

zorgvragen zijn, gerelateerd aan de diverse ziektebeelden. 

 

Er kunnen rond de 120 tot 160 kinderen opgenomen zijn en daarnaast is er een drukke 

polikliniek. Binnen het Emma Kinderziekenhuis is er de afdeling VKC Psyche, die de 

volgende disciplines bevat:pediatrisch psychologen, kinderpsychiater(s), medisch 

pedagogisch zorgverleners, medisch maatschappelijk werkers en onderzoekers. 

De stagiaire SW zal organisatorisch werkzaam zijn binnen de medisch pedagogische zorg 

en functioneel op een van de werkplekken (verpleegafdelingen en polikliniek) binnen het 

Emma Kinderziekenhuis. 

Omschrijving praktijk: Er zijn verschillende werkplekken om de competenties te 

verwerven behorende bij de functie en opleiding. 

De werkplekken zijn onder andere:  de afdelingen Sport  waar kinderen opgenomen 

worden voor de chirurgische specialismen, kindergeneeskunde en tieners met specifieke 

psychiatrische aandoeningen zoals anorexia.  

De functie omvat kennismaken en een behandelplan vaststellen naar aanleiding van de 

intake, voorbereiding op medische behandelingen en de begeleiding bij deze medische en 

verpleegkundige interventies. 

Tevens ook de afdeling Acuut, een afdeling waar kinderen acuut worden opgenomen 

vanuit de SEH, om de diagnose te stellen van het probleem en binnen 72 uur vast te 

stellen wat er verder gaat gebeuren: naar huis, overplaatsing andere verpleegafdeling of 

overplaatsing ander ziekenhuis. Dit vraagt om snelle interventies in korte periode. Vaak is 

een opname op deze afdeling de eerste kennismaking voor kind en ouders met het 

ziekenhuis. Dus het bieden van pedagogische ondersteuning is van groot belang. 

Daarnaast zijn er nog andere werkplekken, waar je als stagiaire werkzaam kan zijn. denk 

hierbij aan afdelingen waar kinderen met andere ziektebeelden liggen,  aan de kinderen 

onder 1 jaar en aan de poliklinische begeleidingen en behandelplekken. 

 

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. 

 

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 

 

Gezinshuis De Thuishaven 
www.gezinshuisdethuishaven.nl 

Omschrijving organisatie: Als er ergens veel behoefte aan is, zijn het plekken in 

gezinshuizen om kinderen veilig thuis te geven.  

Wij zijn een huis waarin kinderen een (perspectief) plek kunnen krijgen. Het wonen is een 

continu behandelplek, waarbij het gezinsleven hand in hand gaan met methodisch 

handelen. Ons gezinshuis regelt alles zelf, van de financiering, tot kwaliteit tot 

onderzoeken ism gedragswetenschapper. 



Omschrijving praktijk: Als stagiaire heb je een duidelijke mening en geef je je grenzen 

aan. Structuur bieden en vertrouwen krijgen is bij ons een mantra. Geef te pas en te onpas 

je mening en ideeen, wees creatief en denk na wat het beste is voor het kind op alle 

levensdomeinen; Wonen, financiën, sociaal-, lichamelijk- en geestelijk functioneren, 

systeem/netwerk en school. 

Onze kinderen zijn 3, 8 en 12 jaar oud en hebben begeleiding nodig op de 

levensdomeinen. Daarnaast verantwoorden we ons via verslagen, zorgplannen en 

kwaliteitssystemen. 

 

Wij zijn opzoek naar maximaal 1 persoon. We verwachten flexibiliteit, humor en 

nieuwsgierigheid. 

 

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. 

 

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. 

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 

 

Kentalis 
www.kentalis.nl 

Omschrijving organisatie: Koninklijke Kentalis ondersteunt mensen die slechthorend, 

doof of doofblind zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of communicatief 

meervoudige beperking hebben. Wij vinden het belangrijk dat zij kunnen communiceren 

met anderen, worden begrepen en kunnen meedoen aan de samenleving. Daarom bieden 

wij onderzoek, diagnostiek, zorg, speciaal onderwijs, ambulante begeleiding bij reguliere 

scholen en werkbegeleiding. We zijn er natuurlijk ook voor ouders, familieleden en 

professionals. 

Omschrijving praktijk: De stagiaire begeleidt kinderen en/of volwassenen die problemen 

hebben met horen, taal- en/of spraakontwikkeling. Als stagiaire verleen je zorg aan onze 

cliënten door te werken volgens bepaalde methodieken om zo aan de behandeldoelen te 

werken. Je werkt binnen een multidisciplinair team bestaande uit pedagogische 

behandelaars, logopedist, gedragsdeskundige, teamleider, communicatiedeskundige, 

psycholoog en een ouderbegeleider. Je schept een communicatief klimaat en houdt deze 

in stand. Je regelt de dagelijkse gang van zaken op de groep. Je levert een bijdrage aan 

het opstellen, bijstellen, uitvoeren en evalueren van een behandelplan. Ook voer je 

begeleidingsgesprekken met ouders en collega’s. 

 

Kenter Jeugdhulp 
www.kenterjeugdhulp.nl 

Omschrijving organisatie: Kenter is dé specialist in de regio als het gaat om een uniek 

aanbod van Jeugd & Opvoedhulp en JGGZ. Dat geldt voor zowel relatief eenvoudige 

opvoedvragen als voor lastigere of meerdere problemen. Kenter versterkt de eigen 

autonomie van het hele gezin. Onze kenmerken: een brede inzet bij complexe problemen, 

snelle toegankelijkheid en effectieve hulp en samenwerking met andere zorgaanbieders. 

Kijk voor meer informatie over Kenter en voor stageplaatsen op kenterjeugdhulp.nl en 

voor je toekomstige baan op werkenbijkenter.nl. 

Omschrijving praktijk: Kenter heeft een boeiende stageplek voor jou bij één van de vele 

hulpvormen. Je kunt bijvoorbeeld terecht bij de Behandel- en oriëntatiegroepen, het 

Jongeren Crisis Centrum, Integraal Kind Centrum en onderwijszorgklassen, Pleegzorg, en 

Maatschappelijke Opvang en Ondersteuning. Check www.kenterjeugdhulp.nl voor de 

laatste updates van de stageplekken!  

 

Levvel 
www.levvel.nl 

Omschrijving organisatie: Levvel biedt specialistische jeugdhulp en psychiatrische zorg 

voor kinderen, jongeren, ouders, opvoeders en gezinnen. Van hulp bij opvoeden tot de 

behandeling van complexe psychische klachten. Daarbij kijken we altijd wat een kind, 



jongere en gezin écht nodig heeft. Vervolgens zoeken we samen met hen én de verwijzer 

naar de beste oplossing. Levvel biedt jeugdzorg en jeugd GGZ. We zijn er met name voor 

complexe vraagstukken en derdelijns zorg, maar ook voor preventie en eerstelijnshulp. 

 

Bij Levvel werken we met multidisciplinaire teams van specialisten in de jeugdhulp. Bij ons 

werken onder andere coaches, groepsbegeleiders, systeemtherapeuten, maatschappelijk 

werkers, psychologen en kinder- en jeugdpsychiaters. Vanuit verschillende vakgebieden en 

specialisaties werken zij samen om kinderen, jongeren en hun ouders of opvoeders de 

beste hulp te bieden. 

Omschrijving praktijk: Levvel biedt veel uiteenlopende stageplaatsen. Voorbeelden zijn: 

De Koppeling (Jeugdzorg+) 

Open Leefgroepen (Jeugdhulp) 

Leefgroepen (LVB) (https://www.levvel5.nl/)  

Klinieken (Jeugd GGZ) 

Pleegzorg 

Qpido (https://www.qpido.nl/)  

Levvel actief 

Jeugdteams 

16-27 

Specialistisch Kind Centrum 

Spoedhulp 
 

 

Kop-Zorg Autstekend 
www.kop-zorg.nl 

Omschrijving organisatie: Kop-zorg Autstekend geeft begeleiding aan kinderen en 

jongvolwassenen onder de 18 jaar met een vorm van autisme en/of adhd. Cliënten worden 

begeleidt in o.a. sociale vaardigheden en de executieve functies. Wij bieden zowel 

individuele begeleiding als groepsbegeleiding. 

Omschrijving praktijk: De stageplekken zullen zijn binnen de afdeling Autstekend. Als 

stagiaire zal je beginnen in de groepsvormen om van daaruit meer over de organisatie te 

leren kennen en je te kunnen verdiepen in de doelgroep. Later in je stage zal je ook je 

eigen individuele client begeleiden.   

 

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 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.levvel5.nl%2F&data=04%7C01%7Ceb-fmr%40hva.nl%7C945daf41a33b46908ea808d8c482c91e%7C0907bb1e21fc476f884302d09ceb59a7%7C1%7C0%7C637475413316489131%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wsTrqqYuQsDWfwybgFY%2FNgUAlVlFCYPh5Urjvq34MM0%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.qpido.nl%2F&data=04%7C01%7Ceb-fmr%40hva.nl%7C945daf41a33b46908ea808d8c482c91e%7C0907bb1e21fc476f884302d09ceb59a7%7C1%7C0%7C637475413316494118%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=l6AqTHA4vmT%2BwaZZzZAEN1Z7vHiXUvNUCmdNOWWbGg8%3D&reserved=0


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

Kunstbende 

Videomateriaal:  

Youtube.nl/kunstbende 

 

MBO Amersfoort 
www.mboamersfoort.nl/studenten/begeleiding 

Omschrijving organisatie: Studentendienstverlening binnen MBO Amersfoort draagt bij 

aan de kwaliteit van de begeleiding in het onderwijs en het voorkomen van voortijdige 

schooluitval. Binnen deze stage hou je je bezig met de complexe en specifieke begeleiding 

van de student en je adviseert en coacht studenten van verschillende opleidingen op het 

MBO niveau 1 t/m 4 BOL en BBL. 

Omschrijving praktijk: Binnen deze stage ga je je bezig houden met drie taken: 

1. Financieel Spreekuur: Binnen het financieel spreekuur geef je MBO studenten in de 

leeftijd van 16 tot 23 jaar advies, begeleiding en voorlichting over financiën. Dit doe je 

door een spreekuur te draaien waar studenten op een laagdrempelige manier met 

financiële vragen terecht kunnen en door het preventief geven van gastlessen om 

schulden te voorkomen. Je ondersteunt studenten met specifieke financiële vragen met als 

doel verzuim en voortijdig schooluitval voorkomen. Hierin werk je samen met interne en 

externe samenwerkingspartners. 

 

2. Ziekteverzuimproject: Jij onderhoudt op één of meerdere locaties van MBO Amersfoort 

het contact met studenten die zich (meerdere keren) ziek hebben gemeld en/of langdurig 

ziek zijn. Iedere student die zich ziek meldt krijgt aandacht. Je neemt (telefonisch) contact 

met de student op om te vragen hoe het met hem/haar gaat en je voert gesprekken over 

wat de student nodig heeft om de opleiding succesvol te doorlopen. Op deze manier 

breng je de hulpvraag in kaart waarna je samen met de studieloopbaanbegeleider een 

plan van aanpak voor de student maakt. Je ziet het ziekteverzuim als signaal en brengt de 

aanleiding het ziekteverzuim in kaart en je informeert de student over de gevolgen van 

(geoorloofd) verzuim. Het doel van dit project is voortijdig schooluitval voorkomen. 

 

3. Studentenadviseur: Als stagiaire studentenadviseur ben je onder supervisie van je 

stagebegeleidster het eerste aanspreekpunt voor de slb-ers en een vraagbaak voor de 

onderwijsteams ten aanzien van de begeleiding van studenten. Je komt in actie nadat is 

vastgesteld dat de vraag voor de slb-er overstijgend is en je voert individuele gesprekken 

bij hulpvragen rondom de studievoortgang, lichamelijke, persoonlijke en sociaal-

emotionele problemen en de toepassing van wettelijke en schoolinterne regelingen. Hierin 

werk je samen met interne en externe samenwerkingspartners. 

 

Omgangshuis Noord-Holland 
www.omgangshuis.org 

Omschrijving organisatie: Omgangshuis Noord-Holland biedt ouders en kinderen tijdens 

of na scheiding ondersteuning bij vastgelopen omgangsregelingen of 

ouderschapsplannen. Veel ouders en kinderen hebben jarenlange meningsverschillen 



achter de rug voor ze bij ons worden aangemeld. De belangen en behoeften van kinderen 

zijn altijd uitgangspunt voor begeleiding, 

Omschrijving praktijk: Uitzoeken en ontwarren welke de beleving, behoeften en 

belangen van het kind precies zijn en in welke mate deze conflicteren met die van ouders, 

vraagt van ons als hulpverleners doortastendheid maar ook sensitiviteit. We begeleiden 

onder andere met bemiddelingsgesprekken, begeleiding bij de omgang, kindgesprekken 

en pedagogische ondersteuning van ouders met video feed back.  

 

Je leert als student filmen, observeren en interveniëren bij complexe 

scheidingsproblematiek volgens de methodiek van het Omgangshuis. Je leert rapportages 

schrijven die in rechtszaken gebruikt kunnen worden. Voor een stage bij ons is het 

belangrijk dat je enige levenservaring hebt, sterk in je schoenen kan staan als dat nodig is, 

op je eigen houding en gedrag durft en kunt reflecteren en wil leren hoe je meervoudige 

partijdigheid kan ontwikkelen en toch hulpverlener kunt zijn. Kortom een spannende, 

uitdagende werkomgeving waar je in je carrière daarna goed mee voor de dag kunt 

komen. 

Videomateriaal:  

Documentaire voor de NCRV: Scenes uit het Omgangshuis 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=CbtWH6prPZc 

https://vimeo.com/35892298 

 

Animatie film Kind en scheiding: Nog een kus 

https://vimeo.com/99632760 

 

Orion College Amstel 
www.orioncollegeamstel.nl 

Omschrijving organisatie: Het Orion College Amstel betreft een onderwijsinstelling voor 

voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met (ernstige) gedragsproblematiek, soms in 

combinatie met leerproblematiek. Het Orion College Amstel werkt intensief samen met de 

Specialistische Jeugdhulp In Speciaal Onderwijs (SJSO). Op school worden dus ook diverse 

behandelingen en begeleidingstrajecten geboden. 

Omschrijving praktijk: Voor studenten bieden wij een veelzijdig en gevarieerd 

stageprogramma met taken zoals: 

• Achterwachtdienst draaien: de achterwacht is een plek waar 

leerlingen komen die vastlopen in de klas en geholpen moeten 

worden in het oplossen van problemen. Dit gebeurd a.d.h.v. vaste 

structuren voor o.a. het stimuleren van zelfreflectie bij de leerlingen 

en o.b.v. onderliggende theorieën zoals traumasensitief onderwijs en 

Pedagogische Tact van Luc Stevens. 

• Begeleiden bij interne groepsstages 

• Deelnemen aan multi-disciplinair overleg  

• Deelnemen aan leerlingbesprekingen met mentoren en de 

Commissie voor Begeleiding. 

• Observatie-opdrachten  

• Ondersteuning bij ontwikkelingsperspectiefplannen/behandelplannen schrijven 

• Dossieranalyses maken op individueel, groeps en schoolniveau ten 



aanzien van de leerlingenpopulatie en aanbevelingen doen op 

beleidsniveau op basis van de data. 

• Begeleidingsprotocollen uitvoeren met individuele leerlingen met een 

specifieke begeleidingsvraag/hulpvraag. Bijvoorbeeld de Check- 

in/check-out vanuit de theorie Positive Behavior Support. 

• Ondersteunen bij en uitvoeren van voortgangsgesprekken met ouders 

• Uitvoeren en begeleiden van herstelgesprekken (tussen leerlingen of 

tussen leerling en leraar) na incidenten. 

• Met andere stagiair(e)s samen klassikale of groepstrainingen geven, bijvoorbeeld anti-

pestprogramma’s. 

• Maken van sociogrammen om vraagstukken ten aanzien van de 

groepsdynamiek te beantwoorden en problemen hierin op te lossen. 

• SEO (sociaal-emotionele ontwikkeling)- gesprekken met leerlingen 

• Voortgangsrapportages maken in het leerlingvolgsysteem 

Videomateriaal:  

 https://youtu.be/OeZ4tyRa1mo 

 

Partners voor Jeugd 
www.werkenbijpartnersvoorjeugd.nl 

Omschrijving organisatie: Partners voor Jeugd is een overkoepelend 

samenwerkingsverband van organisaties die actief zijn in de (preventieve) 

jeugdbescherming en jeugdreclassering. Met elkaar bieden we een stevige basis voor onze 

professionals die iedere dag bezig zijn met het beschermen van kwetsbare jeugdigen en 

het ondersteunen van hen en hun ouders. Zodat elk kind veilig op kan groeien en zich 

kansrijk kan ontwikkelen. 

Omschrijving praktijk: In het praktijkprogramma loop je mee met een team van 

Jeugdzorgwerkers binnen het gedwongen kader. Het praktijkprogramma is intensief en 

geeft een volledig beeld van de inhoud van het werk. 

 

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. 

 

Qpido Levvel 
www.qpido.nl 

Omschrijving organisatie: Wij zijn Qpido. 



Liefde, seksualiteit, relaties, het stellen van grenzen en diversiteit zijn onderwerpen waar 

jongeren dagelijks mee bezig zijn. Alle jongeren moeten seksueel veilig op kunnen 

groeien. Daar maken wij werk van! 

 

We geven voorlichtingen op scholen aan leerlingen, docenten en ouders. We geven 

trainingen aan professionals en bieden ambulante hulp aan jongeren die te maken hebben 

(gehad) met seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

Omschrijving praktijk: Als stagiair wordt je begeleid door de ambulant hulpverleners van 

het team. Je zult net als het teamlid meelopen met de verschillende facetten van het werk. 

De voorlichtingen, de ambulante begeleidingen van jongeren, De online chat, de 

trainingen aan professionals etc. 

 

Regelmatig vragen wij onze stagiaires om mee te denken bij het ontwikkelen van nieuwe 

producten, hulpvormen en of beleid. 

 

 De focus van je stage zal liggen op het geven van voorlichtingen op scholen en het 

begeleiden van jongeren  die te maken hebben (gehad) met grensoverschrijdend gedrag 

en of een hulpvraag hebben op het gebied van liefde, seksualiteit, relaties, diversiteit en of 

grenzen en wensen. 

Videomateriaal:  

https://www.youtube.com/channel/UCdIM5XR5N2Vnss1YJd1_Kqg 

 

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/ 

 

Reinaerde Groep Uil Kindercentrum de Ber 
www.reinaerde.nl/locaties/locatie/?locatieId=322 

Omschrijving organisatie: Reinaerde biedt ondersteuning aan mensen met een 

verstandelijke beperking. Gezien en gehoord worden is de missie van de organisatie. Ieder 

mens mag zich veilig en vertrouwd voelen om zich te ontwikkelen in een rol in de 

maatschappij. Er wordt gekeken naar de kwaliteiten en een ondersteuning wat het beste 

bij degene past. 

 

http://www.reinaerde.nl/locaties/locatie/?locatieId=322


Samen Veilig Midden Nederland 
www.samen-veilig.nl 

Omschrijving organisatie: SAVE: Ondersteuning bij opvoedproblemen of stabilseren van 

het gezinssysteem wanneer er sprake is van kindermishandeling of andere vormen van 

onveiligheid die de ontwikkeling van het kind belemmert. 

 

Veilig Thuis Utrecht: Ondersteuning bij het herstellen van de veiligheid die acuut of soms 

structureel aanwezig is waarbij de veiligheid van alle gezinsleden centraal staat. 

Omschrijving praktijk:  

-  

- Je maakt in de praktijk kennis met het vak. 

- Je krijgt een volwaardige plek binnen en professioneel team met voldoende 

ondersteuning en ruimte voor ontwikkeling. 

- Je leert veel. 

- Je bent direct betrokken bij gezinssituaties. 

- Je leert veel over samenwerken, over de juridische kanten van ons vak, over 

analyseren van complexe situaties, over gesprekstechnieken en over bijvoorbeeld 

rapporteren en verslaglegging. 

- Na je afstuderen maak je kans op een baan of op bijvoorbeeld een plek binnen het 

Young professionals programma. 

 

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. 

 

SG W.J. Bladergroen 
https://bladergroen.psg.nl 

Omschrijving organisatie: Op de school gaan we uit van verschillende kwaliteiten en 

capaciteiten van de leerlingen. Door het onderwijsaanbod hierop af te stemmen, komt de 

leerling zo goed mogelijk tot zijn recht. De onderwijsbehoefte van leerlingen staat 

centraal, dat betekent dat we een leerling maximaal uitdagen op zijn/haar niveau. Daarbij 

gaat het onder meer om zelfstandigheid, de relatie met anderen en vertrouwen in het 

eigen kunnen.  De middelbare school is onderdeel van de Purmerendse Scholengroep. 

 

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. 

 

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 

 

Stavast 
www.stavast.nu 

Omschrijving organisatie: Zin in een stage waar je begeleiding biedt aan jongeren bij 

activiteiten zoals vuurtje stoken, pijl en boog schieten en pizza's bakken in een houtoven? 

Een stage waarbij je leert door te doen? Wees welkom in ons team! 



 

Wat houdt een stage bij Stavast in?  

Je bent voornamelijk actief tijdens de logeerweekenden en vakanties. Ook zijn er 

mogelijkheden om een bijdrage te leveren bij voorbereidende werkzaamheden zoals 

activiteiten bedenken en vormgeven.   

Tijdens een weekend begeleid je samen met een begeleider een groepje kinderen/ 

jongeren met een ontwikkelingsstoornis zoals autisme, adhd of een verstandelijke 

beperking. We organiseren tijdens het weekend allemaal leuke, actieve en leerzame 

activiteiten voor de kinderen. Plezier maken staat daarbij voorop, maar ondertussen wordt 

er spelenderwijs wel gewerkt aan doelen die omschreven staan in een persoonlijk 

ondersteuningsplan.   

Omschrijving praktijk: De logeerweekenden zijn op verschillende parken in Nederland en 

duren van vrijdag 17.00u tot zondag 18.30u (28 stage uren). Je loopt 1 of 2 weekenden in 

de maand stage, afhankelijk van het aantal stage uren die je moet maken. Samen met de 

hoofdbegeleider begeleid je een vast groepje van 4 á 5 kinderen in dezelfde 

leeftijdscategorie. Op het park waar je zit hebben we meerdere groepen en zo kom je in 

een gezellig team terecht. Sommige activiteiten doe je samen. Met elkaar zorg je ervoor 

dat de hele gang van zaken tijdens het weekend goed verloopt en dat de kinderen het 

naar hun zin hebben.  

 

De procedure om stage te komen lopen is als volgt:  

Je stuurt je CV en een begeleidend mailtje naar ons op. In het mailtje willen we graag 

lezen waarom je voor onze organisatie en doelgroep kiest, wat je ervaring met onze 

doelgroep is en waarom jij ons team zou kunnen versterken.  

Daarna nodigen we je uit voor een gesprek waarin je je motivatie kunt toelichten en we 

samen kijken naar de mogelijkheden.  

Je kunt je CV mailen naar:  

info@stavast.nu 

 

Stichting Dynamo – Project Youngsterdam 
www.dynamojongeren.nl 

Omschrijving organisatie: Youngsterdam is een jong en vrolijk initiatief van Stichting 

Dynamo, waarin jongeren (14-27) positieve challenges uitvoeren. De jongeren bepalen de 

challenge en wij ondersteunen ze daarbij. De jongeren krijgen de kans en het budget om 

hun eigen ideeën te realiseren. Zo doen zij iets goeds voor Amsterdam, hebben zij een 

leuke tijd en worden zij er zelf ook beter van. 

Omschrijving praktijk: De werkplek zal als basis JACO zijn aan de Rhijnspoorplein 1a, 

daarnaast ook op andere locaties van Dynamo en buiten in Amsterdam Oost afhankelijk 

van de verschillende challenges. 

Videomateriaal:  

https://www.youtube.com/channel/UCyJFWd8Y3LPRJLjNvznF-yA/featured 

 

Stichting Het Kandidatennetwerk 
https://dekandidatenmarkt.nl 



Omschrijving organisatie: De Kandidatenmarkt is een jong en ambitieuze organisatie 

met een sterke passie op het gebied van jongeren en hun ontwikkeling. Een organisatie 

waar we openstaan voor initiatief en nieuwe ideeën en waar vooral geen dag hetzelfde is. 

De jongeren staan bij ons altijd op nummer één en zo proberen we dan ook altijd te 

helpen bij hun ontwikkeling. Met een ruim aanbod in trainingen en een groot netwerk 

bieden we jongeren alles om zichzelf te ontwikkelen op sociaal- en economisch vlak. 

Omschrijving praktijk: Tijdens je stageperiode word je betrokken bij de begeleiding van 

jongeren die meervoudige problematiek ervaren. Vrij snel ga je aan de slag met praktische 

zaken waaronder het opstellen van een cv, lopende zaken samen uitzoeken, kandidaten 

assisteren met oefeningen tijdens een workshop ed. Naarmate je meer ervaring opdoet, 

krijg je de kans om onder begeleiding van één van de maatschappelijke werkers zelf een 

rol te spelen in de dienstverlening aan cliënten. Je richt je daarbij op diverse leefgebieden, 

bijvoorbeeld: werk, financiën, huisvesting en schulden 

 

Stichting Lokalis 
www.lokalis.nl 

Omschrijving organisatie: Lokalis biedt basishulp aan jeugd en gezinnen in de stad 

Utrecht, vanuit achttien buurtteams en twee onderwijsteams. Ruim 350 gezinswerkers 

helpen gezinnen, jongeren en kinderen om, ondanks problemen, weer veerkracht te 

vinden, te behouden en versterken. En dat doen we dichtbij, bijvoorbeeld thuis, op school 

of in de wijk. Onze organisatie en context zijn volop in verandering en ontwikkeling. We 

vinden het belangrijk dat iedereen zijn eigen professionaliteit steeds verder ontwikkelt 

door te leren in de praktijk. 

Omschrijving praktijk: Je loopt stage als gezinswerker bij een van onze buurtteams Jeugd 

en Gezin.  

Jij begeleidt, onder verantwoordelijkheid van je praktijkbegeleider, gezinnen uit een buurt 

of wijk in Utrecht. Samen met de klant maak je een gezinsplan. Daarna begeleidt je 

kinderen, jongeren en gezinnen om weer regie over hun eigen leven te hebben. Je sluit 

aan bij hun vragen en wensen. En je helpt ze bij het bedenken van hun doelen en 

begeleidt bij het zoeken naar oplossingen. Je betrekt anderen die belangrijk zijn, zoals het 

netwerk van het gezin of de informele zorg in de wijk. En waar nodig werk je samen met 

aanvullende hulp.  

In een buurtteam werk je daarom nauw samen met je collega’s, met een teammanager op 

afstand. Je maakt gebruik van je eigen vakkennis en van de specifieke vakkennis van je 

collega’s. Daarnaast werk je veel samen met partners in de wijk of betrek je specialisten uit 

de aanvullende hulp.  

 

Begeleiding 

Je krijgt een takenpakket op maat, dat past bij de doelstelling van je stage. Een ervaren 

gezinswerker begeleidt je in de praktijk om te groeien in de functie. Deze 

praktijkbegeleider ondersteunt je bij het behalen van die doelstellingen en houdt rekening 

met jouw leerproces. De begeleiding bestaat in elk geval uit inwerk- en 

begeleidingsgesprekken, evaluatie en beoordeling.  

Jij levert een grote bijdrage aan de opdrachtformulering, het begeleidingsproces en de 

uitvoering van de werkzaamheden. En je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud en 

voortgang van de opdracht.  



 

Stichting Ouder- en Kindteams Amsterdam 
https://oktamsterdam.nl 

Omschrijving organisatie: Wij helpen kinderen en jongeren om gezond en veilig op te 

groeien en zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Dat doen we samen met hen, hun ouders 

en omgeving, daar waar zij zijn. Wij doen wat nodig is, zodat kinderen, jongeren en hun 

ouders grip houden of krijgen op hun leven. Wij streven naar gelijke kansen voor alle 

kinderen en jongeren. Wij spannen ons daarom extra in voor de wijken en gezinnen die 

ondersteuning of jeugdhulp het meest nodig hebben.  

 

Verspreid over de stad zijn er 22 Ouder- en Kindteams; de teams werken vanuit de wijk en 

op school. Daarnaast zijn er vier teams die zich richten op jongeren en hun ouders in het 

voortgezet onderwijs en is er een team voor studenten op het MBO. 

Omschrijving praktijk: Jij gaat stage lopen bij één van onze wijkteams als ouder- en 

kindadviseur. Jij wordt begeleid door een of twee stagebegeleiders. Daarnaast loop je mee 

met het hele team, dus niet alleen met jouw stagebegeleider. Ouder- en kindadviseur is 

een hele brede functie. Tijdens de stage krijg jij de kans en de ruimte om je steeds meer te 

verdiepen in onderwerpen die jou aanspreken en waar je meer over wilt leren. Laat goed 

van je horen, zo krijg jij een stage op maat! 

Videomateriaal:  

https://youtu.be/iG16Lq2wHaE 

 

Stichting SJP (voor organisaties: PPI en Pretty Woman) 
https://prettywoman-utrecht.nl/  en https://ppi-jeugdhulp.nl/ 

Omschrijving organisatie: Bij PPI (Psychosociale Pedagogische Interventies) leer je 

omgaan met dingen waar je op school, thuis en in je vrije tijd tegenaan loopt. We kijken 

samen met jou hoe het komt dat het niet zo lekker loopt. Het kan bijvoorbeeld te maken 

hebben met erbij willen horen, weinig zelfvertrouwen, moeilijkheden op school met 

docenten, moeite met concentreren of plannen, pesten of jezelf kunnen zijn. In een groep 

met leeftijdsgenoten ga je na schooltijd met jezelf aan de slag. PPI geeft je extra aandacht 

waar jij dat nodig hebt. Samen pakken we de problemen aan, zodat jij weer lekker in je vel 

zit! 

De jongeren die bij ons komen zijn 12 tot 18 jaar en gaan naar het regulier middelbaar 

onderwijs van alle middelbare scholen in Utrecht.  

https://ppi-jeugdhulp.nl/ 

 

OVER PRETTY WOMAN 

Hulpverlening bij relaties en seksualiteit 

De liefde is mooi, maar sommige meiden hebben de pech net het verkeerde vriendje 

tegen te komen. Eentje die slaat of je dwingt van alles te doen waar jij vragen bij stelt. Het 

kan iedereen overkomen, maar bij jou is het gebeurd. Pretty Woman biedt voorlichting en 

hulpverlening rondom relaties en seksualiteit aan meiden van 11-23 jaar, ouders en 

professionals. 

https://prettywoman-utrecht.nl/ 

Omschrijving praktijk: PPI: Taken 



Combinatie groepswerk en individuele begeleiding 

Uitvoeren begeleidingsplan 

Contact met ouders, school en andere betrokken partijen onderhouden 

Luisterend oor bieden aan de jongeren 

Inspelen op de actualiteit van het leven van de jongeren 

Training geven over psychsociale onderwerpen en studievaardigheden 

 

Pretty Woman: 

Doelgroep: Meisjes en Jongens van 11 t/m 23 jaar 

Op het gebied van seksualiteit en relaties  

Individuele hulpverlening 

groepshulpverlening 

Voorlichting op scholen 

Deskundigheidsbevordering 

Thema’s die o.a. naar voren komen: sexting, weerbaarheid, verliefdheid, seksualiteit, 

zelfvertrouwen, identiteit, vormen van misbruik en afhankelijkheidsrelaties.   

 

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 Studiezalen 
www.studiezalen.com 

Omschrijving organisatie: kansengelijkheid onder kinderen en jongeren die opgroeien in 

kwetsbare wijken in Amsterdam. Goed onderwijs en een succesvolle schoolloopbaan zijn 

het beste middel tegen de intergenerationele overdracht van armoede en 

sociaalmaatschappelijke achterstanden. Voor jongeren die opgroeien in kwetsbare wijken 

is dit niet vanzelfsprekend. De gezinnen zijn vaak groot en woningen bieden onvoldoende 

ruimte om rustig huiswerk te maken. Bij een grote groep ouders ontbreekt de 

taalvaardigheid, zelfredzaamheid en maatschappelijke kennis om hun kind goed te 

ondersteunen bij de verwerving van de Nederlandse taal en het stimuleren van 



talentonwikkeling. Het sociale netwerk van deze gezinnen is klein, kinderen komen weinig 

in contact met positieve rolmodellen en hebben een beperkte blik op de wereld waarin zij 

leven. Studiezalen creëert de condities waardoor ook kinderen uit deze gezinnen het 

meeste uit zichzelf kunnen halen, hun kansen pakken en volwaardig kunnen meedraaien in 

de maatschappij. 

Omschrijving praktijk: Wij ondersteunen de leerlingen niet alleen onderwijskundig. Er is 

veel ruimte voor persoonlijke gesprekken met de leerlingen met als doel hen te coachen 

bij verschillende obstakels die zij tegenkomen in het dagelijks leven.  

Studenten werken samen met hun collega-begeleiders waarbij individueel met de leerling 

wordt onderzocht naar wat de desbetreffende leerling nodig heeft om op alle vlakken 

sterker te worden. 

 

- het ondersteunen en begeleiden van de leerlingen tijdens de studiezaalmomenten met 

zijn of haar studiewerk.  

- het (individueel) coachen en begeleiden van de leerlingen in de ontwikkeling van hun 

sociale vaardigheden. 

- het inzichtelijk maken en onderhouden van de gemaakte afspraken met de leerling en 

ouder.  

- het volgen van de voortgang van de leerling en op maat onderzoeken wat het kind 

sterker kan maken.  

- het opstellen van een plan van aanpak met kind & ouder voor een bepaald(e) 

knelpunt(en) bij een leerling. 

 

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 

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. 

 

Vitree 

http://www.movisie.nl/artikel/urbn-village%20/


www.oke-op-school.nl 

Omschrijving organisatie: Vitree biedt specialistische jeugdhulp aan bijna 5200 gezinnen 

per jaar. Vitree is er voor gezinnen met meer dan één probleem, professionals en 

leerlingen (onderwijs). Wij bieden o.a. (preventieve) jeugdhulp op school en in de wijk. Oké 

op school is onderdeel van Vitree en biedt kinderen uit Almere een steuntje in de rug ind e 

kinderopvang, het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Oké op school versterkt 

de sociaal emotionele ontwikkeling en weerbaarheid. Daarmee stimuleren we zelfstandig 

'meedoen" in je eigen omgeving. 

Omschrijving praktijk: Bij Oké op school werken wij samen aan gedragsverandering van 

kinderen en jongeren. In onze zorg staan kinderen en jongeren centraal. Oké op school 

verbindt ouders en kinderopvang/scholen, door samen kinderen te ondersteunen in hun 

ontwikkeling. Zo kunnen de nieuwe aangeleerde vaardigheden gemakkelijk worden 

toegepast. Voor het aanleren van deze vaardigheden bieden wij individuele begeleiding 

aan kinderen/jongeren en/of bieden wij trainingen op school, zowel klassikaal als in 

kleinere groepen.  Daarnaast geven wij voorlichtingslessen in de klas over thema's die 

betrekking hebben op het onderwerp veiligheid. 

 

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. 

 

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 

 

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, 



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". 

 


