
Stagevacature 2021-2023 
 

Voor meer informatie kun je terecht op www.deschoor.nl (zie Stage) of mailen naar: stage@deschoor.nl  
 

 

Stagiair sociaal cultureel werk Buurtkamers 
 
Werk mee aan een Buurtkamer voor en door de buurt in buurtcentra Het Kardoes, De Draaikolk, 
De Bazuin, Kolkzicht en/of Het Boegbeeld. 
 
 
 
Organisatie De Schoor organiseert in Almere onder andere het sociaal cultureel werk, 

het maatschappelijk werk, de voor- en vroegschoolse activiteiten, kinder- en 
jongerenwerk en brengt heel Almere in beweging. We maken deel uit van de 
wijkteams én zetten ons in bij de ondersteuning van schuldstabilisatie van 
bewoners. Dit alles om de leefbaarheid van de stad te vergroten onder het 
motto: Meedoen mogelijk maken! 
In Poppodium De Meester, buurt- en jongerencentra, in de speeltuin en op 
de jeugdlanden, op sportvelden en brede scholen; verspreid over de hele 
stad kunnen Almeerders elkaar ontmoeten en deelnemen aan tal van 
activiteiten en cursussen. Ca. 300 professionals werken hiervoor samen met 
honderden vrijwilligers en stagiairs. 
 

Project/ 
Accommodatie De buurtkamer is de eerste ruimte die een wijkbewoner aantreft in een  
    buurtcentrum. Het is een gezellige huiskamer waar bewoners samen kunnen  
    komen voor een kop koffie of thee en een praatje. In de buurtkamer ontstaan 
    activiteiten en projecten voor en door de buurt.  
 
Taken - Je onderhoudt contact met wijkbewoners en vrijwilligers in de buurtkamer. 

- Je ondersteunt bij lopende activiteiten en helpt nieuwe activiteiten 
opstarten. 

- Je haalt vragen, wensen en signalen van bewoners en vrijwilligers op. 
 
Dagen/tijden - Maandag t/m vrijdag. In overleg plannen we jouw specifieke stagedagen. 
    
Functie-eisen -   2e of 3e jaars hbo Social Work 
 
Wat bieden wij?  -   Een dynamische plek om te leren. Geen dag is hetzelfde. Er wordt in ons  
      team hard gewerkt en we houden van een prettige werksfeer. We bieden  
      goede begeleiding en maken duidelijke afspraken met je over een  
      takenpakket. 

- 3e jaars studenten Social Work komen in aanmerking voor een 
stagevergoeding van € 250,00 per maand, op basis van 32 uur per week 
en voor maximaal 10 maanden. 

 
Interesse? Gebruik de link naast deze vacature op de website voor het online reactieformulier en 
we nemen contact met je op.  
 

Kom ook vooral een keer langs bij de buurtcentra om de sfeer te proeven! 

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

