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Formulier vacaturemelding stage Farent  
 

Stage HBO Stage Kinderwerk 

HBO Social Work, uitstroomprofiel Welzijn & Samenleving 

of HBO pedagogiek 

 

Werkgebied/team 

 

Den Bosch West  

Uren per week 28-32 

 

Ingangsdatum 2 september 2020 

 

Wervende begintekst (max. 5  

regels. 

Kinderwerk kenmerkt zich door ambulante inzet voor signa-
lering, analyse en een projectmatige aanpak voor groepen 
kinderen op straat en andere vindplaatsen. 
Voor kinderen worden thematisch of door middel van pro-
jecten problematisch gedrag aangepakt en worden sociale 
vaardigheden versterkt. Waar mogelijk is er sprake van in-
tegrale aanpak waarbij ook een relatie gelegd wordt naar 
buurtbewoners. 
Er wordt een werkwijze gehanteerd waardoor ouders in be-
weging komen met als doel dat zij meer verantwoording 
kunnen dragen voor de opvoeding van hun kinderen. 
 

 

Ben jij die aankomende sociaal werker die gelooft 

dat mensen het meest gelukkig zijn als ze grip hebben op 

hun eigen leven. Daarom ondersteunt Farent mensen in hun 

kwetsbare perioden en biedt hen zo snel mogelijk perspectief 

op optimale eigen zelfstandigheid.  

Ben je nieuwsgierig naar wat er zich allemaal in onze samen-

leving afspeelt en het een uitdaging vindt om (individuele) 

vraagstukken te koppelen aan een mooi traject, project of 

ontmoeting met de doelgroep? 

Bij Farent krijg je de kans om te leren hoe je jezelf kunt ont-

wikkelen tot ondersteuner bij individuele trajecten en verbin-

der tussen verschillende mensen, acties en activiteiten, zo-

dat men weer een kans krijgt om (opnieuw) beter te kunnen 

participeren in de maatschappij! 

Farent richt zich op individuen en groepen van alle leeftijden 

en biedt ondersteuning daar waar nodig om beter deel te 

kunnen nemen aan de samenleving. 

Stage-eisen (opleidingsniveau, soort 

opleiding/profiel, competenties) 

HBO student Social Work of 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 
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- affiniteit heeft met het werken met kinderen, hun ou-

ders 

Kerntaken van de stage (werk-

zaamheden, doelgroep e.d.) 

 

Doelgroep: 

Kinderen 4 – 12 jaar.  

 

• Ambulant kinderwerk; op straat contacten leggen 
met kinderen, ouders en buurtbewoners.  

• Plannen, opzetten en uitvoeren van jeugdactivitei-
ten in Schutskamp-Kruiskamp / Boschveld-Deute-
ren 

• Signaleren van problemen, wensen, behoeften en 
talenten 

• Realiseert het activiteitenaanbod met, voor en door 
kinderen van verschillende doelgroepen (het zgn. 
inclusief werken). 

• Vertaalt signalen in een preventieve en  projectma-
tige aanpak op groepsniveau of problematiek in sa-
menwerking met  partners. 

• Bouwt aan een netwerk en onderhoudt contacten 
met o.a. gemeente, politie, SWT,  
scholen, basisteam jeugd en gezin en andere part-
ners. 

.  

Stagevergoeding Ja 

 

Interesse kenbaar maken 

 

Heb je interesse in deze stageplaats? Mail dan je motivatie-

brief 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. 

Anneke Baks 

annekebaks@farent.nl 

06 55 32 23 04 

Formulier ingevuld door 

 

Anneke Baks  

mailto:annekebaks@farent.nl

