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VACATURE: Stageplaats Powerklas+ (kinderen) Delfshaven, Centrum, Overschie
Profiel: Jeugd
Omschrijving van de leerwerkgemeenschap
Spannend zeg! Je gaat in februari starten met je 3e schooljaar. Alle theorie die je tot nu toe hebt geleerd,
ga je toepassen in de praktijk.
Tijdens LWG bijeenkomsten verbinden we kennis met ervaringen uit de dagelijkse praktijk om zo een
optimale leeromgeving te creëren en gaan we aan de slag met de competenties om jou voor te bereiden
op je 4e jaar. We kijken hierbij kritisch naar de problematieken die zich afspelen in de wijken waar jullie
stage lopen. En verdiepen ons in thema’s zoals; discriminatie, armoede, zelfredzaamheid etc. Heb je
een ander thema waar je mee aan de slag wilt gaan? Geef het door! Gezamenlijk gaan wij positieve en
innovatieve veranderingen in ons werkveld aan brengen.
Omschrijving van je stageplek
De Powerklas+ richt op de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen en hun ouders. Door middel
van verschillende activiteiten (denk aan trainingen, voorlichtingen, kunst en cultuur) helpen we kinderen
sociaal emotioneel weerbaarder te worden. Ook hun ouders worden niet vergeten. Ouderbetrokkenheid
is heel belangrijk bij de Powerklas+. Ouders krijgen ook trainingen, voorlichtingen en worden betrokken
bij de Powerklas+. Ook kunnen zij terecht met opvoedvragen.
Naast de inzet op de sociaal emotionele ontwikkeling, ondersteunen we de kinderen ook bij hun
leervragen, dan kun je denken aan begrijpend lezen, leren presenteren of rekenen, maar ook de
overgang van het basisonderwijs naar voortgezet onderwijs.
Samen met je collega’s vergader je over ontwikkelingen/ resultaten in de Powerklas+ en implementeer
je het programma ‘Leefstijl’ in de Powerklas+, hier word je ook in getraind.
Omschrijving van de organisatie
Radar Wmo Diensten biedt een breed scala aan vrijwillige en professionele dienstverlening “Nieuwe
Welzijn in Rotterdam in de wijken Delfshaven, Overschie en Centrum. Wmo Radar verbindt bewoners,
bedrijven en organisaties met elkaar, waardoor we beter met elkaar samenleven, voor elkaar zorgen en
elkaar versterken. We dagen iedereen in de wijk uit een bijdrage te leveren met vrijwilligerswerk, werk
en of ondernemen. Waar nodig bieden wij professionele ondersteuning. Onze netwerken zijn
beschikbaar ter ondersteuning van mensen. Wmo Radar heeft een positieve eigenwijze manier van
aanpakken. Wij houden van eenvoudige regelgeving en snel handelen. Wij kijken naar de kracht en
talenten van mensen en dagen uit tot verandering. We zijn resultaatgericht, kans gedreven en innovatief.
We verbinden, zijn zichtbaar en staan klaar waar nodig. Onze drijfveer is samen een betere buurt
creëren waarin iedereen meetelt, meedoet én van betekenis is. Wij zijn overtuigd van de kracht van de
lokale samenleving.
Wil je naast de werkervaring opdoen ook werken aan je profilering als SW-er? Dan ben je bij Wmo
Radar aan het juiste adres. Bij Radar Wmo staan wij stil bij jouw groei. Dit heeft tijd, geduld en
aandacht nodig en dat is precies wat wij je bieden. Jij bent onze toekomstige collega!

Wat wordt er van je verwacht?
- Professionele inbreng:
je geeft pro-actief input vanuit Social Work-perspectief, dusdanig dat met jouw actuele kennis
en inzichten de dienstverlening aan onze cliënten steeds effectiever wordt - Ondernemings- en
vernieuwingskracht:
je ontwikkelt met lef en visie nieuwe samenwerkingen, producten en diensten ten behoeve van
onze cliënten
- Goede communicatieve en sociale vaardigheden:
je beleeft plezier aan het inzetten van je coachingsvaardigheden en hebt ook een goede
taalbeheersing (je moet goed Nederlands spreken, lezen en schrijven) - Administratieve
vaardigheden:
je hebt ervaring met Word en Outlook
- Beschikbaarheid: je bent minimaal 28 uur per week beschikbaar

Wat wij jou bieden:
 Een levendige en uitdagende leerwerkomgeving
 Een passend inwerkprogramma
 Persoonlijke begeleiding tijdens je stage
 Veel ruimte voor eigen inbreng
 Een leuke zelfstandige stage met veel verantwoordelijkheid
 Trainingen en cursussen
 Een stagevergoeding van maximaal € 180, - bruto per maand op basis van 36 uur per week 
Werken met de leukste collega’s en vooral heel veel werkplezier!

Solliciteren? Omschrijf in je motivatiebrief duidelijk wat jouw leerdoelen zijn en hoe jij dit als
toekomstige professional wilt oppakken met ondersteuning van Wmo Radar. Voeg tevens je CV toe.
Contactgegevens zijn te vinden in de vacature in teams.
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