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MEER DAN VOETBAL
Kun jij mensen enthousiasmeren en stimuleren? Sta jij midden in de samenleving en weet je wat er speelt
in Rotterdam Zuid? Heb jij oog voor kansen, mogelijkheden en de ontwikkeling van mensen? Durf jij het
verschil te maken bij kinderen en jongeren? Heb je affiniteit met Feyenoord en ook met sport (als middel)?
Denk jij in mogelijkheden?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Omschrijving van de organisatie- leerwerkgemeenschap:
Feyenoord is de club die voor iedereen bereikbaar is en midden in de samenleving staat, een club die haar
omgeving beter wil maken. Vanuit deze visie voert Feyenoord al jaren een breed maatschappelijk beleid
voor diverse doelgroepen, welke gericht zijn op de pijlers; Sportparticipatie, gezondheid,
talentontwikkeling en het stimuleren van de sociale cohesie. Binnen dit beleid biedt Feyenoord jaarlijks
stageplaatsen aan studenten Social Work, binnen de profielen JEUFG en WELZIJN & SAMENLEVING waar jij
jezelf optimaal kan ontwikkelen in een leerzame en uitdagende leeromgeving! Word jij al nieuwsgierig?
Deze bovenstaande pijlers krijgen vorm bij verschillende projecten op onze maatschappelijke afdeling.
Voor onze projecten zoeken we stagiaires die hierin het verschil kunnen maken.
Omschrijving van de projecten:
Feyenoord wil zijn supporters en de inwoners van Rotterdam in beweging brengen. Dit doen wij met
diverse projecten in diverse categorieën: sport en gezondheid, werk en onderwijs, supporters en jongeren
en goede doelen. Kijk voor meer informatie over onze projecten op onderstaande pagina:
https://www.feyenoord.nl/maatschappelijk/over-ons/organisatie/kracht-van-feyenoord
Schoolsport plus:
Schoolsportplus is een bewegingsprogramma wat geïntegreerd wordt in het curriculum van de school.
Schoolsportplus heeft als doel kinderen meer in beweging te krijgen.
We zetten sport als middel in om alle ontwikkelingsgebieden te stimuleren, het kind bewust maken wat
gezond leven is, we geven ze meer plezier door sport en leren te combineren, we willen het
zelfvertrouwen van het kind vergroten door te kijken naar het kind en we vinden het belangrijk dat de
leerling zich beter kan concentreren in de klas. Een gezonde leefstijl draagt ook bij aan een beter zelfbeeld,
meer zelfvertrouwen en heeft een positief effect op sociaal gedrag.
Wat zit er in ons schoolsportplusprogramma: Door o.a. bewegend te leren, pauzesport en bewegingsvolle
activiteiten toe te voegen aan het lesprogramma, wordt aandacht besteed op al deze facetten binnen het
schoolsportplusprogramma.
Club 1908:
Feyenoord heeft voor kinderen in groep 6,7 en 8 het programma Club 1908. Kinderen vanuit het
basisonderwijs kunnen meedoen aan dit project. Door Club 1908 leren kinderen vaardigheden om beter
voorbereid te zijn op hun toekomst. We doen dit door het trainen van de 21e-eeuwse vaardigheden.
Daarbij richten we ons op ondersteuning bij zaakvakken op school (rekenen, spelling en begrijpend lezen)
en daarnaast worden kinderen door het opwekken van interesse voor techniek voorbereid op de beroepen
van de toekomst. Beroepen waarvan we het bestaan op dit moment nog niet kennen, maar waar- van we
wel weten dat technologie daarin een belangrijke rol speelt.
Het doel is om kinderen vaardigheden bij te brengen waarmee ze op eigen kracht leren functioneren in een
samenleving waarbij (digitale) technologie een steeds grotere rol gaat innemen. Een leven lang leren is een
belangrijk gegeven in onze maatschappij geworden. Alleen als kinderen zelf in staat zijn om kennis en
inzichten te vergaren kunnen ze zich voorbereiden op hun toekomst. De 21e-eeuwse vaardigheden zijn
meer dan alleen digitale vaardigheden. Juist bij onderdelen als probleem oplossend vermogen,
samenwerken, communiceren en sociale vaardigheden is sport het middel waarmee kinderen deze
vaardigheden optimaal kunnen trainen. Deze aspecten worden allemaal gecombineerd in Club 1908.

Zuid voor Zuid
Zuid voor Zuid is een project waarmee jongeren tussen 14 en 24 jaar hun maatschappelijke diensttijd
vervullen voor hun eigen wijk en tegelijkertijd nieuwe skills en vaardigheden aanleren. Ze vormen samen
met andere jongeren een eigen team waarmee ze 15 weken een topprestatie gaan neerzetten. Ze doen dit
door te werken aan zichzelf en ze leren ook gelijk deze vaardigheden in te in zetten in maatschappelijke
activiteiten in de wijk.
Het aanbod bestaat uit diverse trainingen en workshops waarmee ze aan hun eigen ontwikkeling werken.
Dit kunnen o.a. de volgende trainingen zijn; fysieke sporttrainingen in diverse sporten (o.a. voetbal,
basketbal en boksen). Tijdens deze lessen wordt ook gewerkt aan de sociaal-emotionele vaardigheden
zoals samenwerken, communicatie, omgaan winst/verlies en zelfvertrouwen.
Verder zijn er trainingen gericht op werk vinden, studievaardigheden en is er veel aandacht voor de
21e eeuwse vaardigheden waarbij o.a. aandacht is coderen en mediawijsheid. Jongeren houden hun
ontwikkeling bij in een digitaal portfolio en kunnen skillsmoves verdienen door het geven van o.a.
trainingen, wedstrijdfluiten en onderwijsondersteuning bieden. Zij doen dit altijd onder begeleiding van
Feyenoord professionals en de projecten maken ook deel uit van het maatschappelijk beleid van
Feyenoord. De verdiende skillmoves kunnen ze verzilveren voor wedstrijdkaarten, trainingspak,
sportartikelen, tegoedbon of een bluetooth speaker.
Taakbeschrijving/ werkzaamheden Student:
Je neemt deel aan de leerwerkgemeenschap Feyenoord, deze heeft als basis de maatschappelijke
projecten van de club. Bij de verschillende projecten ga jij het verschil maken bij kinderen en jongeren van
allerlei soorten leeftijden in Rotterdam Zuid afkomstig uit basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, VMBO
en ook internationale schakelklassen. Je combineert onderwijs, sport, de wijkcohesie en coaching om
deelnemers een stap verder te helpen. Jij zorgt voor meer zelfvertrouwen en succeservaringen bij die
deelnemers. Je kunt verschillende doelgroepen begeleiden bij activiteiten in en rondom het stadion en de
wijken daaromheen! Voetbal is meer dan alleen sport! Kortom een veelzijdige en vooral actieve
leerwerkgemeenschap die midden in de samenleving staat met het motto; Geen woorden maar daden;
Hand in hand! Deze stageplaats is geschikt voor de ontwikkeling van je competenties vanwege de
doelgroep waar wij mee werken. Daarnaast voldoen de taken en verantwoordelijkheden binnen de
organisatie aan de gestelde eisen vanuit de opleiding
EXTRA BIJZONDER
Wij zijn een brede LWG, waarbij studenten uit jaar 2,3 en 4 een onderdeel zijn van elkaars leerproces. Wij
organiseren regelmatig workshops en intervisiebijeenkomsten die voor iedereen toegankelijk zijn.
Daarnaast bieden wij ruimte voor multidisciplinaire samenwerkingen met verschillende opleidingen binnen
en buiten Hogeschool Rotterdam
Stagevergoeding: geen
Aantal stageplaatsen: 12 studenten W&S en/of Jeugd
Beschikbare dagdelen voor studenten in de praktijk: Stagedagen zijn afhankelijk van de projecten
Start en duur van de stage: Jaarstage – september 2022 tot juni 2023; 36 weken, 28 uur per week inclusief
LWG bijeenkomsten
Sollicitatieprocedure
Ben je enthousiast geworden na het lezen van de vacature? Stuur dan je sollicitatiebrief en cv tussen 16
februari en 28 februari 2022 naar Patrick Pronk, Coördinator Stages, p.pronk@feyenoord.nl en Irina
Nojoredjo, LWG docent, Nojis@hr.nl . De gesprekken vinden plaats in maart 2022.

