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Aansluitend profiel:   Zorg en Jeugd 

 

Omschrijving van de organisatie 

Werken bij de antroposofische zorginstelling Lievegoed is een bewuste keuze, en dat merk je. 

Ook voor onze medewerkers geldt: "Je bent meer dan je denkt", waarbij medewerkers graag 

werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en elkaar inspireren. Medewerkers krijgen scholing 

in de antroposofische visie op mens en gezondheid. Zo beschikken we over een extra 

perspectief: een andere, soms dwarse kijk op mensen die een probleem hebben. Zie ook: 

www.lievegoed.nl. 

 

In de regio Rotterdam bieden wij gespecialiseerde dagopvang, behandeling en begeleiding 

aan kinderen en jongeren van 4 tot 23 jaar met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. 

Bij de begeleiding en behandeling staat de individuele ontwikkeling centraal. Ieder mens, ook 

de mens met een verstandelijke en∕ of lichamelijke beperking kent eigen groeimogelijkheden. 

Bij Lievegoed weten we uit ervaring dat een mens uit meer bestaat dan alleen de beperking of 

probleem. Wij richten ons niet alleen op wat niet goed gaat, maar vooral op wat er wel goed 

gaat en op het versterken van het gezonde.  

 

Bij ons wordt “heel de mens” gezien. Ieder mens is in de kern gezond en we gaan uit van de 

eigenheid van ieder mens. We leggen het accent op kwaliteiten, talenten, wensen en 

mogelijkheden van mensen en werken ontwikkelingsgericht. 

 

Omschrijving van de leerwerkgemeenschap 

De locaties Huize Thomas (Bride) en Helias van Lievegoed starten in september met een 

nieuwe leerwerkgemeenschap in samenwerking met Hogeschool Rotterdam: 

Kinderdagcentrum Bride, onderbouw te Rotterdam 

-Bride is een kleinschalig kinderdagcentrum voor kinderen met een verstandelijke of 

meervoudige beperking in de leeftijd van 0 tot 6 jaar en is een onderdeel van Huize Thomas. 

Dagelijks komen ongeveer 16 kinderen naar Bride 

• Huize Thomas onderbouw/middenbouw: biedt gespecialiseerde dagbesteding aan 

kinderen van 4 tot 16 jaar met een verstandelijke of meervoudige beperking.  

• Helias bovenbouw: biedt gespecialiseerde dagbesteding aan jongeren van 14 tot 23 jaar 

met een verstandelijke of meervoudige beperking.  
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Wat ga je bij ons leren? 

Je gaat bij ons aan het werk met collega’s door op de groep invulling te geven aan de 

behandeling en begeleiding van onze cliënten (kinderen en jongeren). Het zorgplan is hierbij 

leidend, de doelen die hierin beschreven staan zijn uitgangspunt van de zorg die we bieden. 

Hierbij is ruimte voor praktijkgericht onderzoek.   

In samenwerking met je collega’s zal je bepaalde onderwerpen en thema’s gaan behandelen 

en verdiepen. Te denken valt aan het specifieke gedrag van een bepaald kind of jongere, of 

een bepaald vraagstuk wat op dat moment actueel is binnen de twee locaties. De ontmoeting 

tussen docent, student en begeleider vormen de basis voor een optimale leerwerkomgeving. 

 

Profiel van de student  

Je gaat als student werken op een vaste groep op één van de locaties. Je werkt met kwetsbare 

kinderen en jongeren met een verstandelijke en/of meervoudige beperkingen met mogelijk 

moeilijk verstaanbaar gedrag. Daarbij gaan we samen de leerwerkgemeenschap vormgeven, 

binnen de bestaande kaders van Hogeschool Rotterdam en Lievegoed. Deze onderdelen 

vragen van jou vindingrijkheid, zelfreflectie en een open kritische houding naar je collega’s.  

 

Bezit jij over competenties zoals: geduld, daadkracht, grenzen stellen, humor, flexibiliteit en 

doorzettingsvermogen? Dit zijn allemaal competenties die jou helpen in de begeleiding van de 

kinderen en jongeren. Vanzelfsprekend werk je professioneel en ben je integer, daarnaast ben 

je nieuwsgiering naar de antroposofie. Past dit profiel bij jou? Neem dan contact met ons op! 

 

Informatie  

Specifieke eisen:   3de jaar opleiding HBO Social Work 

Aantal stageplaatsen:  5  plaatsen 

 

Lievegoed biedt: 

• Werk in een organisatie met bijzondere locaties, korte lijnen en een open sfeer van 
omgaan met elkaar. 

• We bieden naast de reguliere zorg net iets meer. Spiritualiteit, zingeving, 
creativiteit: daar staan we voor en hebben we jarenlang ervaring mee. Onze 
locaties zijn kleinschalig en persoonlijk. 

• Een stagevergoeding conform de cao GHZ Gehandicaptenzorg. 

 

Sollicitatieproces: Solliciteren kan vanaf 18 februari tot 12 maart. Plaats je motivatiebrief 

met CV in b3-net. 

De gesprekken vinden plaats van 12 maart tot 6 april. 
 

 

Contactpersoon Hogeschool Rotterdam 

Marlies van Delft 

m.s.h.van.delft@hr.nl 


