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Aansluitend profiel: Jeugd 

Omschrijving van de organisatie 

Bij de RvdK werken mensen die meedenken en regie nemen als een kind in nood is. Hoewel 

zelfstandig optreden noodzakelijk is, staat samenwerking centraal. Met collega’s en ook met de 

instellingen voor jeugdhulpverlening, de politie, het openbaar ministerie, de rechterlijke macht, 

jeugdreclassering en scholen. Wij zijn een werkgever waar jij je ervaring kunt inzetten voor de 

bescherming van kinderen en waar je de kans krijgt om je te ontwikkelen en veel te leren.  

De RvdK werkt in zelforganiserende teams. Teams hebben zo de mogelijkheid om het werk 

grotendeels naar eigen inzicht in te vullen. Ieder team is samen verantwoordelijk voor het 

opstellen en behalen van de teamresultaten. Als raadsonderzoeker kan dat betekenen dat je 

meedenkt in een strategisch overleg met ketenpartners of jaargesprekken voert met elkaar. 

Dienstverlening 

De overheid zorgt ervoor dat verschillende wetten en mensenrechten, waaronder het Internationaal 

Verdrag inzake de Rechten van het Kind’ (IVRK: www.ivrk.nl), worden nageleefd. In het IVRK staat 

onder andere: “Kinderen hebben recht op een gezonde en evenwichtige ontwikkeling en uitgroei naar 

zelfstandigheid”. Ouders zijn verantwoordelijk om uitvoering te geven aan dit recht. Zij kunnen hierbij 

overheidsvoorzieningen zoals onderwijs, gezondheidszorg en hulpverlening inzetten en gebruiken. De 

overheid respecteert de eigen verantwoordelijkheid van ouders hierin. Wanneer het ouders niet (meer) 

lukt deze verantwoordelijkheid voldoende te nemen, ook niet met ondersteuning van het sociale 

netwerk en/of hulpverlening en het kind ernstig in zijn/haar ontwikkeling wordt bedreigd, dient de RvdK 

(als uitvoeringsinstantie van de overheid) maatregelen te vragen om de genoemde rechten van het 

kind te waarborgen. De RvdK onderzoekt in principe samen met het kind, ouders en sociaal netwerk 

wat effectief is om het kind veilig te laten opgroeien. Zo nodig vraagt de RvdK de rechter in te grijpen 

en adviseert gerechtelijke instanties. Het gaat hierbij altijd om ingrijpende maatregelen voor kinderen 

en hun omgeving, die grondwettelijke rechten van gezins- en privéleven direct beschermen of hierop 

juist inbreuk maken. Het belang van het kind staat steeds centraal en de belangen van het kind zijn de 

eerste overweging voor ouders en voor de overheid bij eventueel ingrijpen. De RvdK is dé adviseur 

van de rechterlijke macht als het gaat om zaken waarbij kinderen betrokken zijn. De organisatie is 

onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.  

Taken van een raadsonderzoeker 

• Beschermingsonderzoek: vermoeden van ernstig bedreigde ontwikkeling/ontbreken van

gezag/meestal advies tot maatregel.

• Gezag- en omgangsregeling: bij scheiding/op verzoek van rechter/advies over gezag,

hoofdverblijfplaats en omgang.

• Adoptie gerelateerd: advies over geschiktheid adoptie- of pleeggezin/informatie over

afstamming/advies bij afstandszaken.

• Basis strafonderzoek: advies over straf en hulpverlening/voor officier van justitie en

rechter/pedagogische invalshoek als jongeren in aanraking komen met politie of justitie.

https://www.kinderbescherming.nl/
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• Uitgebreid strafonderzoek: complexe zaken/veel onduidelijkheid/verdiepend onderzoek.

• Coördinatie taakstraffen: uitvoering van werkstraffen en gedragsinterventies . Voorbereiding,

plaatsing, begeleiding/aan de officier van justitie rapporteren over het verloop.

In de praktijk komt het erop neer dat een stagiair zich verdiept in straf- en/of 

beschermingsonderzoeken.  

Doelgroep 

Kinderen die in hun ontwikkeling worden bedreigd, waarbij het de ouders (ook niet met ondersteuning 

van het netwerk of hulpverlening) niet (meer) lukt voldoende verantwoordelijkheid voor de veiligheid 

van het kind te waarborgen. 

Omschrijving van de leerwerkgemeenschap 

De leerwerkgemeenschap bij de RvdK is in 2016 gestart met drie studenten van de Hogeschool 

Rotterdam (HR). Na positieve ervaringen is besloten hier in 2017 mee door te gaan met maximaal zes 

studenten. Gekoppeld aan een team ga je met je praktijkbegeleider veel facetten van het werk van de 

raadsonderzoeker leren. Gezamenlijke bijeenkomsten van studenten, begeleiders en docenten zijn 

onderdeel van de LWG. Onderdeel van de gesprekken in de bijeenkomst is de gezamenlijke 

zoektocht naar verbinding met het flankerend onderwijs en het leerproces van de student. De LWG 

begeleider loopt met verschillende facetten van het werk van de raadsonderzoekers mee waar 

studenten bij betrokken zijn. In 2018 zijn de eerste studenten bij de RvdK afgestudeerd.  

Profiel van de student 

• Je hebt de ambitie om een stressbestendige onderzoeker te worden, die gericht is op het snel en

adequaat verzamelen en analyseren van informatie.

• Je hebt de ambitie om te leren concreet en goed onderbouwd te rapporteren en te adviseren.

• Je hebt de ambitie om complexe en emotioneel beladen gesprekken te leren voeren.

• Je hebt affiniteit met de maatschappelijke taak van de Raad voor de Kinderbescherming op het

kruispunt van juridische en pedagogische advisering bij kinderen en jeugdigen in ernstig

bedreigende situaties.

• Je vindt openheid, transparantie en een goede afstemming met zowel in- als externe partners

vanzelfsprekend.

• Je vindt het een uitdaging om in een veranderende omgeving stage te lopen en bent in staat om

hier taak- en oplossingsgericht aan bij te dragen.

• Je bent flexibel, besluitvaardig, resultaatgericht, overtuigend, en kunt goed plannen en

organiseren.

• Je bent een betrokken en gedreven student en vindt het een uitdaging om met je team de

afgesproken resultaten te behalen.

• Je hebt de ambitie om vanuit verschillende invalshoeken het beste advies voor het kind op te leren

stellen.

• Je bent sterk in probleemanalyse, oordeelsvorming en samenwerken.

Aantal stageplekken: 4 

Stagevergoeding: ja 
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Procedure 

Je solliciteert met motivatie en CV tussen 18 februari 2021 en 12 maart 2021 via B3net.

 Contactpersoon Hogeschool Rotterdam 

Po San Man (p.s.man@hr.nl) 


