
Stageplaatsen Social Work (HBO) 
 

Wat bieden wij? 

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

verrichten onder verantwoordelijkheid van een gekwalificeerde beroepskracht en bieden 

stageplaatsen aan HBO-studenten die een HSAO-diploma willen behalen en hebben 

gekozen voor het uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker. Een HSAO-diploma is een diploma 

van een van de volgende bacheloropleidingen in het hoger sociaal onderwijs: MWD, SPH, 

Pedagogiek, Social Work, CMV, Toegepaste Psychologie, Creatieve Therapie en 

Godsdienst Pastoraal Werk. 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 opleidingen 

binnen de provincie Gelderland of studenten die een opleiding buiten Gelderland volgen, 

maar in Gelderland wonen. 

 

Taakomschrijving 

De stagiair werkt onder begeleiding toe naar zelfstandig functioneren binnen een 

werksoort(en) van Jeugdbescherming Gelderland. Medewerkers van Jeugdbescherming 

Gelderland verrichten over het algemeen de volgende werkzaamheden: 

• Analyseren van de hulpvraag van de cliënt. 
• Rapporteren; hulpverleningsplan, evaluatie- en voortgangsrapportage, 
contactjournaals, beslisjournaals, verzoekschriften enz. 

• Begeleiding van de jeugdige en zijn ouders/(gezins)systeem. 
• Organiseren en coördineren van zorg. 
• Realiseren en evalueren van geboden zorg door goede samenwerking met 
ketenpartners (voorzieningen die jeugdigen plaatsen en/of begeleiden). 

• Het onderhouden van contacten/samenwerken met het sociale netwerk en/of 
professionals waardoor de ontwikkeling van de jeugdige in zijn sociale omgeving in 

beeld blijft (scholen, politie, buren enz.). 

• Het bewaken en bijhouden van dossiers. 
• Het behartigen van de belangen van de jeugdige, ook in conflictueuze situaties. 
 

De medewerker van Jeugdbescherming Gelderland dient te beschikken over 

onderstaande competenties: 

• Analytisch vermogen 
• Klantgerichtheid 
• Communicatief vaardig (schriftelijk en verbaal) 
• Doel- en resultaatgerichtheid 
• Overtuigingskracht 
• Inlevingsvermogen 
• Omgaan kunnen gaan met tegengestelde belangen 
• Flexibiliteit 
• Besluitvaardigheid 
 

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

van genoemde competenties. 

 

Selectie criteria 

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

• Gerichte motivatie voor het werk in de jeugdbescherming 
• Geen studie-achterstanden  
• Enige mate van zelfstandigheid 
• Weerbaarheid 
• Vaardig in computergebruik 
 

 


