
Stageplaatsen Gedragswetenschappen (WO) 

 
Wat bieden wij?  

Wij bieden je de gelegenheid om voor je opleiding relevante werkzaamheden te 

verrichten onder verantwoordelijkheid van een gekwalificeerde beroepskracht. 

Jeugdbescherming Gelderland biedt stageplaatsen aan WO-studenten die een 

jeugdzorgrelevante specialisatie hebben gekozen.  

Stageplaatsen worden geboden binnen intersectorale teams. Dit betekent dat er 

uitvoering wordt gegeven aan zogenaamde drang- en dwanghulpverlening (niet 

vrijblijvende jeugdhulpverlening, jeugdbescherming en jeugdreclassering). Er worden 

stageplaatsen verleend aan studenten van de Radboud Universiteit Nijmegen of de 

Universiteit Utrecht. 

Het behalen van een diagnostiekaantekening behoort onder voorbehoud soms tot de 

mogelijkheden. 

 

De stagiair werkt onder begeleiding toe naar een zelfstandig functioneren als 

gedragsdeskundige. De gedragsdeskundige van Jeugdbescherming Gelderland verricht 

over het algemeen (vaak binnen een gedwongen kader) de volgende werkzaamheden: 

• Het leveren van een vakmatige bijdrage aan het op- en bijstellen van behandelplannen 
(in een multidisciplinair team). 

• Het (gevraagd en ongevraagd) adviseren en ondersteunen van de leidinggevenden, 
uitvoerende medewerkers en ouders /verzorgers met betrekking tot (bijdragen aan) 

de uitvoering van de behandeling. 

• Het bevorderen van de deskundigheid van interne medewerkers door het bespreken 
van casuïstiek en het geven van vakinhoudelijke ondersteuning en training. 

• Het beoordelen van rapportages, verzoekschriften en dergelijke. 
• Het leveren van bijdragen aan de beleidsontwikkeling van de organisatie, c.q. 
onderdelen ervan en aan methodiekontwikkeling, innovatie en evaluatie. 

• Het vervullen van een signalerende rol ten aanzien van de uitvoering van de 
hulpverlening. Dit kan onder andere gaan over het functioneren van 

procedures/werkprocessen, medewerkers, samenwerkingsafspraken en dergelijke. 

• Het vervullen van een toetsende en evaluerende rol en het doen van 
verbetervoorstellen. 

• Het leveren van een bijdrage aan psycho-diagnostisch onderzoek 
 

De gedragsdeskundige van Jeugdbescherming Gelderland dient te beschikken over 

onderstaande competenties: 

• Analytisch vermogen 
• Klantgerichtheid 
• Communicatief vaardig (schriftelijk en verbaal) 
• Doel- en resultaatgerichtheid 
• Overtuigingskracht op basis van expertise 
• Inlevingsvermogen 
• Flexibiliteit 
• Besluitvaardigheid 
 

Van de stagiair wordt verwacht dat hij/zij gedurende de stage werkt aan de ontwikkeling 

van genoemde competenties. 

 

De werving en selectie van stagiairs geschiedt o.a. op basis van een basisprofiel: 

• Gerichte motivatie voor een stage binnen Jeugdbescherming Gelderland 
• Geen studie-achterstanden  
• Goede verbale en schriftelijke vaardigheden 
• Enige mate van zelfstandigheid 
• Weerbaarheid 
• Goede sociale vaardigheden 
• Vaardig in computergebruik 

 


