STAGEVACATURE
1e-jaars HBO Social work / Pedagogiek stagiair(e) 4x
- 4 uur per week MeanderOmnium zoekt vier gemotiveerde en enthousiaste stagiair(e)s, die doelgericht werken,
stevig, oprecht en open-minded zijn. Extraverte studenten die zich actief opstellen, makkelijke
praters met een positieve presentatie en uitstraling en die enige kennis en visie hebben van
pedagogische uitgangspunten. Studenten die zich willen inzetten op versterking van de jeugd en
jongeren door middel van erkende methodieken en die goed om kunnen gaan met tieners in
achterstandsituaties.
De stagiaire zal altijd onder verantwoordelijkheid van een beroepskracht haar taken uitvoeren
binnen het “&U Meidenproject”, dit is een erkende stageplaats.
De stageplek binnen het “&U Meidenproject Zeist -West is een functie voor het gehele schooljaar.
Algemene informatie &U Meidenproject
Het &U Meidenproject gaat uit van één-op-één begeleiding voor meiden in de leeftijd van 12 tot 18
jaar. Je geeft extra aandacht in de vorm van steun, advies en vriendschap. Dit gebeurt door samen
zes tot acht weken met één thema aan de slag te gaan, bv. beroepskeuze & loopbaanontwikkeling of
vriendschap & relaties. Maar ook door een luisterend oor te bieden en actuele onderwerpen aan de
orde te stellen.
Taken en werkzaamheden






Je fungeert als maatje (rolmodel) voor een jonge meid in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.
Je geeft extra aandacht in de vorm van steun, advies en vriendschap. Dit doe je door samen
zes tot acht weken met één thema aan de slag te gaan bv. beroepskeuze &
loopbaanontwikkeling of vriendschap & relaties. Na deze acht weken kan er gekozen worden
voor een ander traject of het dieper uitwerken van het voorgaande traject.
Uitzoeken welke info en activiteiten belangrijk zijn voor de meiden en samen met andere
stagiair(e)s hiermee aan de slag gaan, b.v. door het organiseren van voorlichtingen.
Samen met de andere stagiair(e)s leuke activiteiten voor de meiden organiseren.
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Overige
 Starttraining van drie dagdelen. Deze is bedoeld om de maatjes te leren hoe ze een maatje
moeten zijn. Daarnaast wordt er veel informatie gegeven over de achtergrond van de meiden
in deze leeftijdscategorie en verdere ondersteunende informatie. Ook wordt er aandacht
besteed aan de inhoud van de verschillende trajecten (thema’s) en de rol van het maatje
hierin.
 Twee dagdelen training door het jaar heen. Deze zijn vooral van ondersteunende aard.
 Eén maal per drie weken individuele begeleiding middels een individueel coachgesprek
a.d.h.v. een coaching formulier.
 Eén maal per drie weken intervisie met andere stagiair(e)s.
Gezien de aard van de werkzaamheden kan het voorkomen dat er ook in vakantieperiodes
activiteiten/werkzaamheden plaatsvinden.
Aanbod
Een gezellige en leerzame werkplek, veel collegialiteit, goede ondersteuning tijdens het leerproces,
veel mogelijkheden om met jongeren te werken en een vaste ervaren praktijkbegeleid(st)er.
Meer informatie
Meer informatie is te verkrijgen bij Wendy Bosma.
Bereikbaar op dinsdag en donderdag:
● telefoon 030 - 694 04 00
● mail w.bosma@meanderomnium.nl
Sollicitatie
Lijkt de vacature bij je te passen? Dan nodigen we je van harte uit om een sollicitatiebrief en
Curriculum Vitae (CV) onder vermelding van “&U Meidenproject” te sturen naar:
Stichting MeanderOmnium
t.a.v. Wendy Bosma
Postbus 153
3700 AD ZEIST
Je kan je sollicitatie met CV ook mailen naar w.bosma@meanderomnium.nl onder vermelding van
“&U Meidenproject”.
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