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Stage HBO stagiaire kinderwerk en opvoedondersteuning 
Voor het kinderwerken voor opvoedondersteuning zoeken 
we voor het schooljaar 2020 – 2021 een enthousiaste HBO-
stagiaire Social Work of Pedagogiek 

Werkgebied/team 

 

Buurtteam Zuid  

Verschillende wijken in Den Bosch (Gestelse buurt, Mee-

rendonk, Baseldonk en Zuid) 

Uren per week 8 tot 32 uur 

Ingangsdatum September 2020 

Algemeen  Stagelopen bij Farent is stagelopen in het hart van de sa-
menleving. Als stagiair krijg je dagelijks te maken met 
nieuwe situaties en mensen en dat is mooi. Dat vraagt wel 
van jou dat je graag met mensen in contact bent, geïnteres-
seerd bent, dat je mee wilt denken, dat je wil leren van en 
met elkaar.  En dat is precies wat ons werk zo boeiend 
maakt. Het is mooi om van betekenis te kunnen zijn voor 
die ander(en)! 
Dus als je nieuwsgierig bent naar anderen, deel uit wil ma-
ken van een team met betrokken collega’s, dan biedt Farent 
een van de mooiste stageplekken die er zijn. 

Specifiek Als jeugdwerker binnen het kinderwerk ontmoeten we kin-
deren in hun eigen leefomgeving en ontwikkelen we pro-
jecten bij datgene wat er speelt in hun leefwereld. 
Als opvoedondersteuner begeleid je ouders met opvoedvra-
gen en organiseer je groepsactiviteiten rondom behoeftes 
en vragen van opvoeders.  

Stage-eisen (opleidingsniveau, soort 

opleiding/profiel, competenties) 

HBO Social Work Avans, HBO Pedagogiek  
Een enthousiaste en gemotiveerde stagiaire die: 

- zowel zelfstandig als in een team kan werken 
- graag nieuwe uitdagingen aangaat  
- open staat voor feedback en ontwikkeling 
- affiniteit heeft met het werken met kinderen, hun 

ouders 

Kerntaken van de stage (werk-

zaamheden, doelgroep e.d.) 

 

Doelgroep: 

Kinderen 4 – 12 jaar.  

Ouders van kinderen van 0-18 jaar.  

Taken: 

- Je werkt in een buurtteam en overlegt met collega’s 
en stelt samen een buurtwerkplan op.  

- Goede samenwerking en overleg met de basschool 
het kinderdagverblijf en PowerUp073. Hierbij wor-
den signalen gedeeld en taken afgestemd en even-
tueel een hulpverleningsplan opgesteld.  

- Op straat contact leggen met kinderen en gedrag 
observeren. 
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- Ontwikkelen van nieuwe projecten na aanleiding 
van signalen over en behoeften van de kinderen. 

- Voorbereiden en uitvoeren van bestaande en 
nieuwe activiteiten voor kinderen. (Zoals een voet-
balproject voor jongens, een meidenclub en een 
kinderclub).  

- Indien gewenst ondersteunen van individuele kin-
deren rondom problematiek of sociale ontwikkeling. 

- Gesprekken voeren met ouders rondom opvoe-
dingsvragen. Zowel in groepsverband als onderdeel 
van een opvoedtraject in de thuissituatie.  

- Activiteiten ontwikkelen of bestaande activiteiten 
voorbereiden en uitvoeren voor opvoeders. 

Stagevergoeding Ja 

 

Interesse kenbaar maken 

 

Heb je interesse in bovengenoemde stageplaats? 

Mail dan je motivatiebrief met cv naar de hieronder ge-

noemde contactpersoon. We laten je dan zo snel mogelijk 

weten of je op gesprek mag komen.  

Contactgegevens stage vacature:  

naam, email, telefoonnr. 

Margriet van den Elzen 
Jeugdwerker Farent  
Buurtteam Zuid 
Tel: 06 21 59 38 23 
Mail: margrietvandenelzen@farent.nl 

Formulier ingevuld door 

 

Margriet van den Elzen 
 


