
Stage bij Children’s Zone 

Ben jij een student (3de jaar) Social Work (profiel Jeugd of Welzijn en Samenleving)? En 

ben je op zoek naar een uitdagende stage waar je veel kunt leren, zelfstandig aan de slag 

gaat én jezelf ontwikkelt tot een integrale professional? Dan zoeken wij jou!  

We zoeken 4 studenten profiel Jeugd en 2 studenten profiel W&S 

Taken en werkzaamheden 

Je gaat proactief aan de slag in een dynamisch wijkteam en doet hiermee een brede ervaring 

op in het sociale werkveld. Samen met ouders breng je hun thuissituatie op orde door hen 

vaardigheden aan te leren en zo hun zelfredzaamheid te vergroten. Hierbij gaan wij uit van de 

wensen van de ouders en de vaardigheden die zij al hebben. Samen maken wij een plan en 

oefenen wij de vaardigheden die nog nodig zijn. Dit doen we aan de hand van een innovatieve 

methodiek die geïnspireerd is op Mobility Mentoring © en hersenonderzoek. Op deze manier leer 

jij gedurende jouw stage methodisch handelen. In de tweede helft van jouw stage loop je mee 

met collega’s in het wijkteam en leer je ook (onder begeleiding) cliënten met complexere 

casussen te begeleiden. 

Begeleiding 

Je komt in een team met bevlogen professionals die jou intensief begeleiden zodat je bewust 

leert handelen door:  

• Methodiektrainingen;

• Reflectiegesprekken;

• Casuïstiekbesprekingen;

• Deskundigheidsbevordering.

Jij… 

• Rapporteert;

• Gaat op huisbezoek;

• Neemt deel aan vergaderingen;

• Schrijft ondersteuningsplannen;

• Geeft voorlichting aan netwerkpartners;

• Leert ouders executieve vaardigheden aan;

• Werkt integraal in een multidisciplinair team;

• Profileert Children’s Zone binnen het netwerk;

• Biedt ouders ondersteuning op de verschillende leefgebieden.

Vereisten 

Je hebt een pro-actieve en onderzoekende houding, weet wat je wil leren en je durft het aan te 

geven als je iets lastig vindt. Je bent een teamspeler en hebt kennis van gesprekstechnieken, 

De stageperiode is 10 maanden van september 2021 tot juli 2022 en 28 uur per week. Hiervan 

zijn 4 uur voor de LWG bijeenkomst.  

Wij bieden: 

• De kans om veel te leren en brede ervaring op te doen.

• Bij het positief afronden van de stage de mogelijkheid tot afstuderen;

• Stagevergoeding.



Procedure 

Tussen 18 februari 2021 en 12 maart 2021 schrijf je een motivatie en CV en solliciteer je via 

B3net. 
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