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VACATURE LEERWERKGEMEENSCHAP 

 

 ‘Zadkine: urban education en begeleiding hand in hand’ 

 

Aansluitend profiel jeugd 

 

Omschrijving van de leerwerkgemeenschap en de organisatie 

Binnen Zadkine team Retail & Business Niveau 2 en 3 ben je als 3e jaars student Social Work van 

harte welkom om als stagiair een rol te spelen in de begeleiding van onze MBO Niveau 2 en 3 

studenten. Zij doen de opleiding Verkoper, Medewerker Secretariaat & Receptie en Allround Business 

Assistant. De Niveau 2 opleidingen zijn 1-jarige opleidingen. De Niveau 3 opleiding duurt 2 jaar. Het is 

dus de uitdaging om de studenten z.s.m. dichtbij ons te halen, hen te motiveren gedurende het jaar, 

om vervolgens het diploma te behalen. Dat lukt vaak. Lukt dat niet, dan blijven de studenten iets 

langer als studieverlenger bij ons in een maatwerk-traject. Onderwijs en begeleiding gaan hand in 

hand. School als fijne plek, de school waar het wél lukt. 

Deze LWG sluit vooral aan bij het profiel Jeugd. Als social worker draag je bij aan een gezond en 

veilig pedagogisch klimaat en in verschillende pedagogische contexten bied je ondersteuning aan 

jongeren. 

 

Omschrijving van je stageplek 

Je wordt als stagiair gekoppeld aan een studieloopbaanbegeleider van diverse klassen. Je 

ondersteunt de SLB bij zijn / haar werkzaamheden en je werkt gedurende je stage steeds 

zelfstandiger. Voorbeelden van je werkzaamheden: observeren in de lessen, gesprekken voeren met 

studenten in kleine groepjes en individueel, over privé en school combineren, intakegesprekken 

voeren, aanwezigheid / verzuim: nabellen, appen, ‘stalken’, contact met ouders en meewerken aan 

een goede begeleidingsstructuur binnen het team. Als bekend gezicht voor de studenten ben je zo nu 

en dan ook zichtbaar in de schoolkantine. Soms zitten studenten daar en niet in de les: actie dus! 

Signaleren, verhelderen en kiezen voor interventies. Het motiveren van jongeren komt steeds weer 

terug. Onderwijs is leren door beleven: activiteiten organiseren zoals excursies, gastlessen en 

evenementen op school dragen daar aan bij. We vinden het belangrijk dat je echt onderdeel bent van 

het team, dus je bent welkom om overal aan mee te doen en overal over mee te praten. 

 

Profiel van de student: 

I.v.m. de leeftijd van onze studenten (15 – 30 jaar) en het feit dat onze studenten superleuk maar ook 

pittig kunnen zijn, is het belangrijk dat je enig ‘overwicht uitstraalt’: een stevige persoonlijkheid, 

gemakkelijk contact maken, geduld, humor, energie, culturele sensitiviteit, zelfkennis en enige 

levenservaring en communicatief sterk. Je hebt een voorbeeldfunctie, die je laat zien in je gedrag en 

je representatie als professional.  

 

Natuurlijk werk je veilig onder eindverantwoordelijkheid van de studieloopbaanbegeleiders, maar je 

zult veel vrijheid krijgen. Eigen initiatief, zelf stappen durven zetten, doorverwijzingsroutes benutten en 

zien welke werkzaamheden er liggen is dus belangrijk. Fijn als je al wat onderzoeksvaardigheden hebt 

ontwikkeld en goed kunt rapporteren. 
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Specifieke eisen:  

• Je bent maandag tot en met donderdag beschikbaar voor 28 uur per week gedurende februari 

2022-februari 2023, waarvan 4 uur LWG met de docent 

• Je neemt actief deel aan de LWG   

• Je beschikt over een Verklaring Omtrent Gedrag (aanvragen) 

• Veerkrachtig, Innoverend, Zelfstandig, Reflectief en Deskundig 

 

 

Aanvullend informatie: 

Start van de stage:  7 februari 2021 

Stagevergoeding:  de vergoeding is €330 bij fulltime stage dus wordt berekend naar rato 

Locatiegegevens:  Zadkine Retail & Business Niveau 2 en 3, Prins Alexanderlaan 55,  

3367 GB Rotterdam, www.zadkine.nl.  
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