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AANMELDINGSFORMULIER 

STAGE EN/OF OPDRACHT 

CULTURELE EN MAATSCHAPPELIJKE 
VORMING 

Een digitaal 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: De Schoor, Welzijn in Almere 

Afdeling: Communicatie Beleid en Secretariaat 

Bezoekadres: Haagbeukweg 153 

Postadres: Postbus 1220 - 1300 BE 

Postcode/plaats: 1318 MA ALMERE 

Telefoon algemeen: 036-5278500 

Website: www.deschoor.nl 

Contactpersoon:  

Dhr./mevr.: Alex Boonstra 

Functie: Beleidsmedewerker 

Telefoon contactpersoon: 036-5278500 

E-mailadres: aboonstra@deschoor.nl 

INFORMATIE OVER DE ORGANISATIE 

Korte beschrijving van de organisatie 

Wat is de missie en visie 
van de organisatie? 

Missie 

De Schoor is een welzijnsorganisatie, geworteld in Almere, die streeft 
naar een: 

 leefbare en veilige stad, waar het goed wonen is en iedereen zich 
thuis voelt 

 een sociale en zorgzame stad, waar iedereen meedoet en elkaar 
helpt 

 een kleurrijke stad, waar plaats is voor alle culturen 

 een vernieuwende stad, met ruimte voor beweging, initiatieven en 
experimenten 

 een betrokken stad, waar iedereen telt en verbonden is met elkaar 
en met de stad. 

We vergroten de maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van 
alle mensen in de stad en bevorderen maatschappelijke inzet en sociale 
samenhang. 
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 Visie 

Eigen kracht leidt tot actief burgerschap. Een samenleving van kwaliteit 

wordt mede bepaald door datgene wat mensen bindt. Het is aan de 
burgers zelf om invulling te geven aan de wijze waarop zij samenleven 

en voor binding zorgen. Wij ondersteunen hen bij het ontwikkelen van 
vaardigheden om mee te kunnen doen in de samenleving, met als doel 
actief burgerschap. De samenleving wordt gevormd door alle bewoners, 
van het jongste kind tot de oudste bewoner. Ons doel is het aanboren 
van de eigen kracht van al deze mensen, altijd in relatie tot de 
kwetsbare groepen in de samenleving. 

Korte beschrijving van 
het werkgebied en de 
werkzaamheden. 

De Schoor organiseert in Almere het sociaal cultureel werk, het 

maatschappelijk werk, maatschappelijke ondersteuning bij schulden, 

voor- en vroegschoolse activiteiten, kinder- en jongerenwerk en zet zich 
in voor bewonersparticipatie en de leefbaarheid van de stad onder het 

motto: Meedoen in Almere! 
 

In buurt- en jongerencentra, speeltuin en op de jeugdlanden, op brede 
scholen, verspreid over de hele stad kunnen bewoners van alle leeftijden 
elkaar ontmoeten en deelnemen aan tal van activiteiten en cursussen. 

Ca. 180 professionals werken daartoe samen met meer dan 800 
vrijwilligers aan en in een 

 leefbare en veilige stad, waar het goed wonen is en iedereen zich 
thuis voelt 

 sociale en zorgzame stad, waar iedereen meedoet en elkaar helpt 

 kleurrijke stad, waar plaats is voor alle culturen 

 vernieuwende stad, met ruimte voor beweging, initiatieven en 
experimenten 

 betrokken stad, waar iedereen telt en betrokken is met elkaar en 
met de stad. 

Aantal medewerkers 
(inclusief vrijwilligers). 

1000 

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 
februari 

Taken en werkzaamheden van de student 

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

Het doen van onderzoek naar de impact en het effect van deelname aan 
activiteiten gericht op participatie van kinderen en jongeren. Het gaat hierbij om 
kinderen en jongeren, inmiddels (jong)volwassenen die in het verleden deel 
hebben genomen aan diverse programma’s gericht op jeugdparticipatie. We 
willen onderzoeken wat en hoe het deelnemen aan de programma’s heeft 
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 bijgedragen aan hun ontwikkeling. Welke vaardigheden, competenties, kennis 
hebben ze opgedaan waar ze nu nog steeds baat bij hebben? 
Gewenst resultaat is een presentatie van bevindingen en een advies. 

Functie-eisen: HBO CMV 

Selectiecriteria: Interesse in jeugd/jongerenwerk in het bijzonder participatie 

Aantal 
stageplaatsen/opdrachten: 

leerjaar 1: 

leerjaar 2: 3 

leerjaar 3: 1 

leerjaar 4: 

Stagevergoeding: 
(optioneel) 

Geen 

Sluitingsdatum: Geen 

Sollicitaties via:   e-mail aboonstra@deschoor.nl 

  telefonisch contact 036-5278500 

anders, namelijk: 

Opmerkingen:  

 

- 

http://www.deschoor.nl/
mailto:stage@deschoor.nl
mailto:aboonstra@deschoor.nl

