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Aansluitend profiel: Jeugd  

 

Onze huidige stagiair social work zegt het volgende over haar stageperiode: 

 

Veiligheid, geborgenheid, ruimte voor persoonlijke ontwikkelingen maar vooral veel 

gezelligheid zijn de woorden waaraan ik denk als ik het heb over het begeleidingsteam. Het 

werk als intern begeleider kan ik omschrijven als een bijzondere functie binnen het STC. 

Vanaf dag één heb ik de veiligheid binnen het team gevoeld, waar ik kon werken aan mijn 

persoonlijke ontwikkeling. De diversiteit en de integriteit van de leerlingen, maakt het werken 

met deze doelgroep in één woord GE-WEL-DIG. Het begeleidingsteam heeft mij de 

mogelijkheid gegeven om een eigen caseload op te bouwen, waarin ik gezamenlijk met 

diverse leerlingen kon werken aan de opgestelde doelen. Het voldane gevoel dat ik na elk 

gesprek met een leerling kreeg, gaf mij de motivatie om elke week weer klaar te staan voor 

de leerlingen. Ik zie deze stage als een leuke ervaring, waarin in ik veel heb mogen leren en 

mijzelf heb kunnen ontpoppen als een volwaardige vlinder! 

  
Omschrijving van de organisatie  
  
De STC Group is een verticale onderwijs- en kennisinstelling voor scheepvaart, transport, 
haven- en procesindustrie. STC Group verzorgt vmbo-, mbo-, hbo- en 
masteropleidingen. Ruim 5.000 jongeren volgen bij het STC mbo college een mbo-opleiding. 
Op STC vmbo college volgen bijna 700 jongeren voorgezet onderwijs.  
  
Je gaat stagelopen bij de stafafdeling Begeleiding, waarvan het Begeleidingsteam een 
onderdeel is. Het Begeleidingsteam werkt in vijf subteams op verschillende mbo- en vmbo-
locaties. Als stagiaire ben je werkzaam binnen één van die subteams.  
 
Het Begeleidingsteam biedt o.a. individuele begeleiding aan studenten die problematiek 
ervaren die van invloed is op hun schoolprestaties en aanwezigheid. De oorsprong van de 
problematiek ligt op school, thuis of in aanleg/ontwikkeling. Daarnaast ondersteunen we de 
SLB’ers en docenten, geven we trainingen rondom thema’s zoals faalangst en planning en 
verzorgen we een financieel spreekuur. 
  
Omschrijving van de leerwerkgemeenschap 
  
Het Scheepvaart en Transport College en het Lentiz College starten in februari 2021 met een 
leerwerkgemeenschap voor het profiel Jeugd. Beide scholen werken met een 
multidisciplinair begeleidingsteam. Volgend jaar verwachten we dat er meer regionale 
vakscholen aansluiten. De instellingen, stagiaires, professionals binnen de 
begeleidingsteams en de betrokken docent vanuit het HR vormen samen een 
leerwerkgemeenschap binnen de pedagogische context van een mbo-instelling.  
 

 



Werkzaamheden en profiel van de student:   
 
Wat ga je doen? Als stagiair ligt je focus op individuele begeleiding, het ondersteunen bij 
groepsaanbod en het meedraaien in werkgroepen. Hieronder een aantal concrete 
voorbeelden van werkzaamheden die je gaat verrichten:  
 

• Je gaat onder begeleiding toewerken naar het zelfstandig begeleiden van studenten 
(caseload).  

• Je brengt de onderwijsbehoeften in kaart van de studenten in je caseload. 

• Samen met de student, SLB’er en eventueel externe betrokkenen stel je een 
handelingsplan op.  

• Je voert de handelingsplannen uit op basis van een gefaseerde werkwijze. 

• De vorderingen worden gerapporteerd in een registratiesysteem en (deels) 
teruggekoppeld aan betrokkenen. 

• Tijdens o.a. het Financieel Inloop Spreekuur (FIS) en diverse trainingen ondersteun 
je de uitvoerende professionals. 

• De werkgroepen binnen het Begeleidingsteam die als doel hebben de 
professionaliteit van het begeleidingsteam te vergroten ondersteun je in de uitvoering 
en voorzie je van input. 

 
Wat is er o.a. voor nodig om bovenstaande werkzaamheden uit te voeren? 
 

• Je hebt affiniteit met één van de twee doelgroepen waarmee we werken. Vmbo-
leerlingen (12-16 jaar) of mbo-studenten (16-23 jaar).  

• Je bent proactief, neemt zelf initiatieven t.a.v. je werk.    

• Je bent zelfstandig, vraagt op tijd hulp en feedback en bent een teamspeler. Je bent 
bij ons echt onderdeel van een team waarbinnen je zelfstandig werkzaamheden 
verricht.  

• Je bent alert op grenzen tussen jou als hulpverlener en deelnemers, ook als het 
leeftijdsverschil klein is of je zelf jonger bent.  

• Je kunt verwoorden wat je graag zou willen leren zodat wij je een aanbod kunnen 
doen dat daarbij aansluit.   

• Je gaat integer met informatie om en voelt aan wat gevoelig ligt. Eerst denken, dan 
doen is iets wat bij ons heel belangrijk is.   
  

Aantal stageplaatsen: 1 

Stagevergoeding:  Er is sprake van een kleine maandelijkse stagevergoeding afhankelijk van 
het aan uren dat je bij ons werkt. 
  
Sollicitatieprocedure  
Proces van solliciteren : Motivatiebrief en C.V.  
Deadline   : vanaf 26 november tot en met 6 december 2021 
Sollicitatiegesprekken : Vanaf 6 december tot en met 7 januari 2022 
Start van de stage  : februari 2022 t/m januari 2023 

  
 


