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VACATURE LEERWERKGEMEENSCHAP Integraal Kindcentrum 

Naam/adres Instelling: 

De stage is op een integraal kindcentrum in Vlaardingen en komt voort uit een samenwerkingsverband 

van schoolbesturen, kinderopvang en beroepsopleidingen (Social Work, pabo, ADPEM, Pedagogisch 

Werk) in Rotterdam en regio Rijnmond. De exacte praktijklocaties worden nader bepaald en liggen in 

Vlaardingen. 

Aansluitend profiel: Jeugd 

Omschrijving van de organisatie: 

De praktijkplaats is een integraal kindcentrum (IKC) in Vlaardingen en Rotterdam voor kinderen van 0-

13 jaar waarin kinderopvang, basisonderwijs en zorg wordt aangeboden. 

De beroepsopleidingen Social Work, pabo, ADPEP en Pedagogisch Werk zijn in het collegejaar 2019-

2020 gestart met een gezamenlijk stageplan voor hun studenten, die stage gaan lopen in een 

Integraal Kindcentrum (IKC). Het komend schooljaar gaan we daar mee door. 

De opleidingen en werkgevers vinden het belangrijk dat studenten die later met jonge kinderen van 0-

13 jaar gaan werken, in hun stage leren hoe zij samen met collega’s uit andere disciplines kunnen 

samenwerken om op die manier optimale ondersteuning aan kinderen van 0-13 jaar te kunnen bieden. 

Het gaat daarbij om het verbinden van opvang – onderwijs en zorg.  

Omschrijving van de leerwerkgemeenschap: 
In het integraal kindcentrum wordt aan kinderen van 0-13 jaar opvang en basisonderwijs aangeboden 

in multidisciplinaire teams. Daarbij streeft men naar een inclusieve benadering: er is plaats voor elk 

kind, ook voor kinderen met een extra zorgbehoefte. Opvang, onderwijs en zorg zijn in de praktijk nog 

vaak verschillende werelden. De professionals zijn ieder op een andere manier opgeleid.  In het IKC is 

het echter nadrukkelijk de bedoeling om ieders inzet optimaal te gebruiken. Dat betekent dat de 

verschillende professionals over hun eigen grenzen heen moeten gaan kijken, inzicht moeten 

verwerven wat je collega te bieden heeft en hoe je samen meerwaarde kunt creëren.  

Als student Social Work Jeugd werk je samen met professionals in het IKC die zorgtaken hebben 

(zoals de schoolmaatschappelijk werker, Intern Begeleider en (ortho-)pedagoog). Daarbij zoek je 

vanuit de zorgkant de verbindingen met de leerkrachten en pedagogisch medewerkers: hoe kun je er 

samen voor zorgen dat het beter met het kind gaat. Ook betrek je de thuissituatie van het kind er bij. 

Je werkt zowel met kinderen, met collega-professionals en met ouders. Verbindende vaardigheden 

zijn heel belangrijk.  

Omdat je tegelijkertijd stage loopt met stagiaires van de pabo, ADPEP en pedagogisch werk, krijg je 

ook met elkaar opdrachten en vraagstukken op te lossen. Dit bevordert de multidisciplinaire 

samenwerking die je straks in de praktijk zo hard nodig hebt. 

In de praktijk blijkt namelijk dat de meeste IKC’s hoge ambities hebben qua samenwerking van 

opvang en onderwijs en zorg, maar dat zij nog worstelen met de uitvoering: hoe kun je die onderlinge 

samenwerking verbeteren. Dat is een gezamenlijke leervraag voor zowel professionals als studenten. 
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In de leerwerkgemeenschap gaan de leerkrachten, pedagogisch medewerkers en hulpverleners van 

het IKC dus samen met de studenten aan de slag om hun onderlinge samenwerking te optimaliseren.  

Daar waar mogelijk werken de studenten van de leerwerkgemeenschap Social Work samen met de 

studenten van de andere opleidingen. Wat hebben we elkaar te bieden en hoe is dat zo goed mogelijk 

te organiseren. Tegelijkertijd houdt elke stagiair z’n eigen specialisme: de pabostudent staat voor de 

klas, de pm’er in de opvang, de Social worker in de zorg. Als extra thema in deze LWG gaat het om 

die interprofessionele samenwerking, ieder vanuit zijn eigen vakgebied. Voor Social Work is het 

signaleren van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en daar een adequaat vervolg aan geven een 

belangrijk thema.  

Ben jij de student die: 

− Affiniteit heeft met opvang, onderwijs en zorg voor jonge kinderen?

− Benieuwd is hoe het is om intensief samen te werken met collega’s met een andere

opleidingsachtergrond en andere taken?

− Enthousiast is en een open onderzoekende leerhouding heeft?

− Durft te pionieren, oplossingsgericht, inventief en innovatief is?

Aantal stageplaatsen: Voor een IKC in Vlaardingen 

Stagevergoeding: 

Aantal uren stage:  28 uur per week inclusief 4 uur met docent LWG, gedurende 1 jaar 

Sollicitatieprocedure: Ben je enthousiast om mee te werken en te denken in dit uitdagende project 

stuur dan  je brief met motivatie (1A4) en CV voor tussen 18 februari en  12 

maart ‘21 naar  B3net. 

Op basis van je brief wordt besloten of je wordt uitgenodigd voor een 

sollicitatiegesprek. Je krijgt altijd bericht of je wel of niet wordt uitgenodigd. De 

sollicitatiegesprekken vinden vanaf half maart tot begin april plaats. 

Contactpersoon Hogeschool Rotterdam: 

Liesbeth van der Ree, docent Social Work HR 

e.van.der.ree@hr.nl
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