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VACATURE INTERNATIONALE LEERWERKGEMEENSCHAP ARUBA 
 
Organisatie 

Naam:  Stichting Ambiente Nobo 

Adres:  Santa Cruz 336 

Plaats: Santa Cruz, Aruba 

Telefoonnummer: 00297 5854248 

Contactpersoon: Lila Bisslik-Mackay, Coördinator, 00297 7426516 

lilamackay@gmail.com 

Voertaal: Nederlands 

 

Profiel: Zorg GZ 

 

Omschrijving van de organisatie 

De stichting biedt sinds 2004 mantelzorg op Aruba voor mensen met een verstandelijke beperking in 

de vorm van dagopvang in Santa Cruz ( Aruba). Hun taak is om de zorgdruk te verlagen voor 

mantelzorgers. Ambiente Nobo is een dagverblijf voor cliënten vanaf 18 jaar en zij worden van 8.00 tot 

17.00 uur opgevangen.  

Taken van de Social Worker: 

• Opzetten en uitvoeren van activiteiten voor de cliënten.  

• Dagprogramma’s ontwikkelen en uitvoeren. 

• Sociaal emotionele ondersteuning van cliënten. 

• Meedenken en helpen ontwikkelen van behandelingsplannen. 

• Bijdragen aan ontwikkeling en implementatie beleid binnen de instelling. 

Omschrijving van de leerwerkgemeenschap 

Je bent onderdeel van een leerwerkgemeenschap van studenten die in verschillende organisaties op 

Aruba stage lopen, maar wel met elkaar verbonden zijn. Op afstand word je begeleid door de LWG 

docent, o.a. via Skype en mail contact, na kennismakings- en oriëntatiebijeenkomsten in Rotterdam 

voor de zomervakantie. 

 

Profiel van de student 

Studenten die assertief en proactief zijn, niet bang zijn om de handen vuil te maken, willen reizen en 

leven in het buitenland. Je vindt het een uitdaging om in een andere samenleving stage te lopen. 

Binnen deze instelling kun je terecht met alleen Nederlands te spreken, echter de meeste mensen 

spreken Papiamento. Het is aan te raden om de basiskennis van de taal te verwerven. 

 

Aantal stageplaatsen: 1 

Stagevergoeding: Nee 

Sollicitatieprocedure: 

Door middel van een sollicitatie/motivatiebrief met CV voor 28 februari te sturen naar de 

contactpersoon van de instelling en een CC naar Yvonne Dievendaal. Stem dit eerst af met de 

onderstaande contactpersonen van school. 

Contactpersoon Hogeschool Rotterdam 

Yvonne Dievendaal 

LWG docent 

y.l.dievendaal@hr.nl   

Het handigste is mij via mail te contacten. 
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