Stages
Informatie over stages bij FlexusJeugdplein

Bij FlexusJeugdplein werken circa 700

Functies

medewerkers. De meesten ondersteunen

De invulling van je stage hangt af van de functie

ouders en jeugdigen bij vragen en problemen

waarin je stage loopt, de plek waar je dit doet en de

rond opgroeien en opvoeden. Het gaat hierbij

omschrijving van je stageopdracht.

vaak om complexe problematiek, waarbij de

Onze schoolmaatschappelijk werkers (hbo) zijn actief

samenwerking met andere professionals

op scholen en online via Help ff en de ambulant

essentieel is. Een uitdaging voor ieder

hulpverleners (hbo) werken meestal vanuit een

aanstormend talent!

wijkteam of met pleeggezinnen. In een uitwijkhuis
werken uitwijkopvoeders en is vaak een pedagogisch

Wat bieden we?

medewerker (mbo niveau 4) aanwezig.

FlexusJeugdplein biedt je de mogelijkheid om onder
deskundige begeleiding werkervaring op te doen. Een

Suslia: “Wat me aantrok om bij FlexusJeugdplein

ideale springplank voor een succesvolle carrière.

stage te lopen als schoolmaatschappelijk werker
was de mogelijkheid om te werken met jongeren

Stageplaatsen

op een school en daarmee gedeeltelijk invloed te

e

We bieden 3 jaars stageplaatsen voor de volgende

hebben op hun omgeving.”

opleidingen:


hbo sph, mwd en pedagogiek (± 50 plekken)

Gedragswetenschappers (wo) adviseren



mbo spw4, mmz4 (2 plekken)

hulpverleners over (individuele) hulpverlenings-



wo gedragswetenschappen (2 plekken)

plannen en het management over methodische
aspecten van het hulpverleningsbeleid.

Ook bij onze ondersteunende diensten zijn er zowel
op mbo, hbo als op universitair niveau (beperkte)
stagemogelijkheden.

Lees verder op de achterzijde.

FlexusJeugdplein
Voor hulp bij opgroeien en opvoeden.

FlexusJeugdplein
Personeel & Organisatie
Postbus 258
3000 AG Rotterdam
T 010 22 11 999
E stage@flexusjeugdplein.nl
www.flexusjeugdplein.nl

Incidenteel zijn er stageplaatsen bij de

Solliciteren

ondersteunende diensten, bijvoorbeeld voor

Voor stages per september kun je solliciteren tot

Personeel en arbeid (hbo) of ICT (mbo).

1 april en voor stages per februari tot 1 november.

Kijk op www.flexusjeugdplein.nl in de rubriek

Graag ontvangen wij een gemotiveerde

Professionals voor meer informatie over ons

sollicitatiebrief waarin je aangeeft in welke functie of

hulpaanbod.

werksoort je stage wilt lopen. We willen ook graag
weten waarom je juist in die functie en bij

Stagebegeleiding

FlexusJeugdplein wilt stage lopen, wat je bij ons wilt

Tijdens je stage heb je een stagebegeleider. Deze

leren en waarom we jou die stageplaats moeten

bewaakt en evalueert met jou je leerproces en houdt

aanbieden.

contact met je stagedocent op school. Ook wordt er
begeleiding geboden door een werkbegeleider in het

Je sollicitatiebrief en cv kun je als bijlagen mailen

reflectieteam. Jouw opleidingsinstituut is echter

naar stage@flexusjeugdplein.nl. Vermeld in het veld

eindverantwoordelijk voor je leerproces.

‘onderwerp’: stageverzoek en de naam van je
opleiding.

Kelly: “Voor mij en mijn stagebegeleider is het

Wanneer je brief en cv voldoen aan genoemde

helder dat je stage een leerproces is. Na elke

voorwaarden, sturen we je een ontvangstbevestiging

uitgevoerde taak krijg ik feedback over wat er

waarin we aangeven binnen welke termijn je verdere

goed en minder goed gaat.”

reactie kunt verwachten.

Vergoeding

Solliciteren voor een stage in een wijkteam

Naast een leuke werksfeer en goede begeleiding

Stages in de wijkteams worden collectief

ontvang je een stagevergoeding conform de CAO

gecoördineerd door TriviumLindenhof. Als je wordt

Jeugdzorg.

aangenomen voor een stageplaats in een wijkteam is
je stagebegeleider werkzaam in het wijkteam vanuit

Wat verwachten we van jou?

TriviumLindenhof, Stek Jeugdhulp of

We gaan er vanuit dat jij je competenties bij

FlexusJeugdplein. Je sluit dan ook met de

aanvang van je stage kunt benoemen. Zelfreflectie

betreffende organisatie een stage-overeenkomst af.

en integriteit vinden we belangrijk. Wat we van jou
verwachten, is dat je ambitie hebt, flexibel bent,

Kijk voor meer informatie en solliciteren op een

initiatief neemt, je bewust bent van

stageplaats in een wijkteam op https://care-

maatschappelijke ontwikkelingen, analytisch

enable.onlinevacatures.nl/nl .

vermogen hebt en mensen kunt motiveren.

Meer over FlexusJeugdplein
Stageperiode

Meer informatie over FlexusJeugdplein vind je op

Een mbo en hbo stage duurt tenminste zes maanden

www.flexusjeugdplein.nl.

en is bij voorkeur 32 uur per week, maar minimaal

In de rubriek Werken bij, Stages en onderzoek vind

24 uur per week. De duur van een wo stage gaat in

je informatie over de mogelijkheid om een onderzoek

overleg.

of afstudeeropdracht uit te voeren.

De toelatingseisen voor een stage zijn:


je bent minimaal 18 jaar,



je volgt één van de eerdergenoemde
opleidingen,



je volgt je opleiding in Rotterdam,



je bent beschikbaar voor de genoemde periode
en het genoemde aantal uren,



voor aanvang van de stage overleg je een
originele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
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