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Over Yulius 
Yulius is een expertiseorganisatie in de regio Zuidwest-Nederland die zich richt op het bieden van 
zorg in iedere levensfase van cliënten met complexe psychische problematiek en leerlingen met 
psychische problemen (cluster 4- onderwijs).  

Yulius beschikt over ongeveer 60 locaties in Dordrecht en omgeving. Hieronder bevinden zich onder 
meer eigen onderwijslocaties, klinieken, werkplaatsen en begeleid wonen locaties. Bij de organisatie 
werken in totaal ruim 1.700 medewerkers in de zorg en in het onderwijs. Jaarlijks worden 19.000 
cliënten in de zorg behandeld. Verder worden er bijna 1.100 leerlingen begeleid in het Speciaal 
Onderwijs en in het Voortgezet Speciaal Onderwijs.  

Waar kom je te werken? 
Lombardia biedt onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 13 jaar, die door psychische 
belemmeringen extra ondersteuning nodig hebben bij het leren. De klassen bestaan uit maximaal 14 
leerlingen, waardoor er – meer dan in het reguliere onderwijs – ruimte is voor individuele 
begeleiding. Het team zet zich volledig in om te zorgen dat de leerlingen met plezier naar school gaan 
en zich vertrouwt genoeg voelen om tot ontwikkeling te kunnen komen. 

Wat zijn de kerntaken? 
In de stage ligt de nadruk op doelen en competenties gericht op de kerntaken van de opleiding. De 
stagehandleiding van de opleiding is hierin leidend. Tevens staat het kennismaken en leren omgaan 
met de doelgroep op de voorgrond. Ook het begeleiden van de groepen, en de groepsprocessen zijn 
een belangrijk onderdeel. 

Wie zoeken wij? 
● Wij zoeken een student die een opleiding Social Work volgt en die voor een vastgestelde

periode moet stagelopen;
● Daarnaast is de student leergierig, enthousiast, flexibel, heeft een gevoel voor

verantwoording en komt afspraken na.
● De student levert een actieve bijdrage en is zich bewust van zijn/haar eigen handelen en

staat open voor feedback.
● De student weet zich in te leven in de doelgroep en kan een leerling in zijn/haar eigen proces

stimuleren/ondersteunen.

Wat hebben wij te bieden? 
Stagiaires hebben een vaste werkbegeleider en er volgen individuele coachgesprekken tijdens de 
stage. Daarnaast zijn er mogelijkheden om mee te kijken bij andere groepen en disciplines. Stagiaires 
ontvangen een stagevergoeding van € 343,- per maand bij een fulltime dienstverband. Indien je 
minder dan 36 uur per week stage loopt, wordt dit bedrag naar rato verrekend. Daarnaast worden de 
kosten van de verplichte VOG ook vergoed. 
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Solliciteren? 
Je kunt solliciteren door middel van een CV die je kunt uploaden via B3-net. Solliciteren kan vanaf 
18 februari tot 12 maart.  De gesprekken vinden plaats van 12 maart tot 6 april. 

Waar moet dit filmpje aan voldoen? Zie extra info op B3 net na 18 februari.

1. Waarom kies je voor deze afdeling? (maximaal 2 voorkeursafdelingen)
2. Wat wil je op deze stageplek leren?
3. Waarom moeten we jou kiezen?
4. Waarom heb je voor de opleiding Social Work gekozen en hoe zie jij jezelf straks werken als

zorg professional?
5. Beschrijf jezelf in 3 woorden?
6. Wat zijn jouw sterke en zwakke punten?

Bij voldoende aanmeldingen kan de vacature eerder van de website worden afgehaald. 
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

mailto:stagebureau@yulius.nl

