Stagevacature 2019-2020

AANMELDINGSFORMULIER
STAGE EN/OF OPDRACHT
CULTURELE EN MAATSCHAPPELIJKE
VORMING
Een ingevuld formulier kunt u per e-mail inleveren bij de afdeling Externe Betrekkingen: eb-cmv@hva.nl
Door te dubbelklikken op de selectievakjes in het aanmeldingsformulier kunt u deze in- of uitschakelen.

GEGEVENS ORGANISATIE
Naam organisatie:

Stichting de Schoor

Afdeling:

Jeugd

Bezoekadres:

Haagbeukweg 153

Postadres:
Postcode/plaats:

1318MA

Telefoon algemeen:

036-5278500

Website:

Algemene informatie:
www.deschoor.nl
Informatie over Multi-Club:
www.multi-club.net
www.jongerenwerkalmere.nl
Jeugdparticipatie maatschappelijke & politieke vraagstukken:
www.jongerenraadalmere.nl
Jeugdparticipatie talentontwikkeling: www.youngmovement.nl
Jeugdparticipatie onderzoek: www.jeugd-participatie.nl

Contactpersoon:
Dhr./mevr.:

Bastian Pattipeiluhu

Functie:

Jongerenwerker

Telefoon contactpersoon:

06-29536225

E-mailadres:

bpattipeiluhu@deschoor.nl

INFORMATIE OVER DE ORGANISATIE
Korte beschrijving van de organisatie
Wat is de missie en visie
van de organisatie?

De maatschappelijke opgave van De Schoor, Welzijn in Almere is een bijdrage
leveren aan een leefbare en veilige stad, waar het goed wonen is en iedereen zich
thuis voelt. De Schoor helpt mee aan het bouwen en werken aan een sociale en
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stage@deschoor.nl

Stagevacature 2019-2020
zorgzame stad, waar iedereen meedoet en elkaar helpt. Voor de vele diverse
doelgroepen werken we graag samen met netwerkpartners, vrijwilligers en
stagiair(e)s. We maken gebruik van elkaars expertise en ondersteunen elkaar op
diverse niveaus. Op deze manier kunnen de diverse doelgroepen van de Schoor
ook gebruik maken van het grote netwerk dat in de afgelopen 25 jaren is
opgebouwd, de nadruk ligt op verbinden en het creëren van kansen voor iedereen,
met name kwetsbare burgers. Stichting de Schoor is sinds 1989 actief als een
welzijnsorganisatie in Almere. De keuze voor de naam is een symbolische.
Schoren betekent ondersteunen. De visie van de Schoor is samengevat in zes P´s:
presentie, preventie, participatie, perspectief, partnerschap en passie.
De visie en missie van Activiteitencentrum Multi-Club komt voort uit de zes P’s en
heeft vooral specifieke aandacht voor presentie en participatie. Diversiteit en
respect zijn de basis principes die binnen Multi-Club gehanteerd worden, elkaar
groeten bij binnenkomst en een goed gesprek zijn vaste kernwaarden van MultiClub. Een veilige sfeer en wederkerigheid van professionals, vrijwilligers en
studenten naar de doelgroep(en) toe is een must.
Korte beschrijving van
het werkgebied en de
werkzaamheden.

Stage adres:
Activiteitencentrum Multi-Club
Lavendelplantsoen 59
1313 EX ALMERE





Aantal medewerkers
(inclusief vrijwilligers).

Administratie / registratie / promotie
Programmeren van activiteiten in co-creatie met de doelgroep
Zelfreflectie / meetings / workshops
Ondersteunen van jeugdraden, meidenclub, inloop activiteiten
(kinderwerk)

4 jongerenwerkers
12 vrijwilligers

INFORMATIE OVER DE STAGE EN/OF OPDRACHT
Voor welk leerjaar is de
stage en/of opdracht?

leerjaar 1 Stage
1 dag per week bij voorkeur op woensdag of eventueel op vrijdag
leerjaar 2 Opdracht Team, Onderzoek en Programma (TOP)
2 dagen per week, een team van 3 á 5 studenten
leerjaar 3 Opdracht Werken in een Organisatie (WinO)
4 dagen per week 1e semester en 3 dagen per week 2e semester
leerjaar 4 Opdracht Ondernemen & Innoveren (O&I)
2 à 3 dagen per week
september

Taken en werkzaamheden van de student
Wat zijn de taken en
werkzaamheden van de
student?
Graag zo uitgebreid
mogelijk omschrijven.

Begeleiden en ondersteunen van o.a. de kinderraad Multi-Squad (MS), de
Jongerenraad Almere (JRA) en platform Young Movement (YM) met de focus op
empowerment en constructief werken. Naast het begeleiden en ondersteunen
van de kinderen en jongeren, wordt er van de student verwacht optimaal te
participeren in de organisatie m.b.t. de diverse activiteiten en evenementen die
voortvloeien uit de jeugdraden (MS & JRA) en het platform YM. Het is van belang
dat de student in co creatie met de kinderen en jongeren tot nieuwe impulsen en
concrete activiteiten kan komen. De student leert om samen met de raden
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verantwoordelijk te zijn en bewaakt samen met de doelgroep de visie en missie
van het jongerenwerk. Het onderzoeken en volgen van de laatste trends en
ontwikkelingen is een belangrijk onderdeel van de stage, de student dient in staat
te zijn om hierin actief mee te denken én te handelen. De stage opdrachten,
handelingen wordt middels een online forum bijgehouden. De student dient een
logboek bij te houden via het forum, waarbij er om de week samen met de
begeleider gereflecteerd word. Naast de taken rondom de Jeugdraden en
platform YM dient er aandacht worden besteed aan de reguliere activiteiten
binnen de activiteitencentrum Multi-Club. De diverse activiteiten zoals een inloop,
movie-club en bijvoorbeeld vakantie activiteiten, daaraan gekoppeld de nodige
promotie en stimuleren van kinderen en jongeren is zeer belangrijk. Een stage bij
Multi-Club is niet geschikt voor studenten die graag afwachten, niet bereid zijn
om te leren uit reflectie en vooral niet actief durven te handelen en te
experimenteren. Stage lopen bij Multi-Club is vallen en opstaan, durven te leren,
actief leren.
Functie-eisen:

CMV

Selectiecriteria:

Intrinsieke motivatie om te willen leren en reflecteren. Creatief, enthousiast, sterk
in de schoenen kunnen staan, discreet en in staat om constructief vanuit de
empowerment gedachte te werken.

Aantal
stageplaatsen/opdrachten:

leerjaar 1:0
leerjaar 2: 2-3
leerjaar 3: 2
leerjaar 4: 0

Stagevergoeding:
(optioneel)

Student mag vrijblijvend meegaan met diverse activiteiten zoals speciale
activiteiten; bioscoop, pretpark en sport activiteiten

Sluitingsdatum:

Doorlopend

Sollicitaties via:
Opmerkingen:

e-mail bpattipeiluhu@deschoor.nl
Stage dagen:

Dinsdagmiddag en avond

Woensdagmiddag en avond

Donderdagmiddag en avond

Tijd indicatie: 14:00 uur t/m 20:00 uur
 Incidenteel in het weekend en schoolvakanties
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