
 

 

Stage (soort opleiding, eventueel 

uitstroomprofiel en werksoort)  

Pedagogiek of social work MBO 

Werkgebied/team 

 

Het kinderwerk in Den Bosch Zuid, onderdeel uitmakend van 

buurtteam Zuid. 

Uren per week 16 

 

Ingangsdatum 1-9-2023 

 

Algemeen Stagelopen bij Farent is stagelopen in het hart van de 
samenleving. Als stagiair krijg je dagelijks te maken met 
nieuwe situaties en mensen en dat is het mooie: juist omdat 
ons werk niet gespecialiseerd is, komt er van alles op je pad 
en is elke dag weer anders.  Dat vraagt wel van jou dat je 
graag met mensen in contact bent, geïnteresseerd 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 maken 
van een team met betrokken collega’s, dan biedt Farent een 
van de mooiste stageplekken die er zijn 
 

Stage-eisen (opleidingsniveau, soort 

opleiding/profiel, competenties) 

MBO of HBO, een opleiding waarin er ingegaan word op het 

gedrag en de begeleiding van kinderen.  

 

Kerntaken van de stage 

(werkzaamheden, doelgroep e.d.) 

 

Binnen het kinderwerk organiseer je samen met de 

kinderwerker structurele activiteiten voor de kinderen uit de 

wijk. Verder heb je een signalerende rol en kijk je samen met 

samenwerkingspartners (opbouwwerkers, Intern 

begeleiders, leerkrachten) wat de kinderen nodig hebben en 

welke kinderen ondersteuningsbehoeften kennen. Onder 

schooltijd en buiten schooltijd om probeer je, in 

samenwerking met alle partners, zo goed mogelijk aan te 

sluiten bij de doelgroep en samen met de kinderwerker een 

passend aanbod  op te zetten. Hierbij is er een afwisseling 

tussen structurele activiteiten en het zichtbaar zijn in de wijk 

bij buiten speel plaatsen.  

 

Zuid is een diverse wijk met enthousiaste buurtbewoners en 

kinderen. Je zult vooral werkzaam zijn in de Gestelse buurt 

en de Meerendonk. Mijn werkdagen zijn dinsdag, woensdag 

en donderdag, waardoor het wenselijk is dat dit ook jouw 

stage dagen zijn.  

Interesse kenbaar maken 

 

Heb je interesse in deze stageplaats? Mail dan je 

motivatiebrief met cv naar de hieronder genoemde 

contactpersoon. We laten je dan zo snel mogelijk weten of 

je op gesprek mag komen.  

Contactgegevens stage vacature:  

naam, email, telefoonnr. 

Emilie Trompenaars 
emilietrompenaars@farent.nl 
0629320083 

 
Formulier ingevuld door Emilie  

mailto:emilietrompenaars@farent.nl

