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Aansluitend profiel: W&S/ Jeugd 

Omschrijving van de organisatie 

School Maatschappelijk Werk Rijnmond (SMWR) is een jonge onafhankelijke organisatie die het klassieke 

erfgoed van het schoolmaatschappelijk werk uit de jaren negentig op een moderne wijze voortzet en verdiept. De 

organisatie is in diverse deelgemeenten van Rotterdam actief. De instelling biedt ook voorschool maatschappelijk 

werk aan.    

De 3 taakgebieden van het schoolmaatschappelijk werk zijn: 

* Schoolondersteuning;

* Hulpverlening aan ouders en kinderen;

* Toeleiding naar de jeugdhulp.

Groepswerk     

SMWR biedt ook groepswerk aan. Groepswerk is een belangrijk onderdeel van het aanbod van de organisatie. 

Wat kun je van ons als stagiaire verwachten     

SMWR biedt een kweekvijver voor jonge talenten aan. Stagiaires kunnen bij ons in het 3e jaar stage lopen.      

De werkzaamheden van de stagiaire zullen bestaan uit hulpverlening, ondersteuning en ook activiteiten zoals 

groepswerk. Je komt als stagiare terecht in een gezellig en dynamisch team. Onder begeleiding van een 

stagebegeleider ga je aan de slag: met competentieontwikkeling en om je talenten verder uit te bouwen. Je wordt 

in jaar 3 begeleid naar zelfstandigheid. Op deze wijze hopen wij dat jullie uiteindelijk klaargestoomd worden om 

het vak als schoolmaatschappelijk werker uit te kunnen voeren. 

Omschrijving van de Leerwerkgemeenschap 

In Checkpoint De Arend werken diverse organisaties voor de jeugd van Rotterdam-Zuid. Zij doen dit verschillend 

qua benadering, werkaanpak en methodieken. Het gemeenschappelijke van deze organisaties is dat ze allen 

werken voor de jeugd met minder kansen; verhoogd risico op (school)uitval of ernstigere problematiek. 

Drie organisaties bieden leerwerkervaringsplaatsen (oftewel stages) aan voor 3e jaars HBO studenten die kiezen 

voor de Social Work opleiding. Dit zijn ‘Jongerenwerk op Zuid’ met de werkvelden Jongerencoach of Ambulant 

Jongerenwerk, ‘Schoolmaatschappelijk Werk Rijnmond’, werkzaam in de voorschool- en basisschoolperiode en 

‘Stichting Urban Skillsz’ met trajecten voor jongeren die zijn uitgevallen uit het onderwijs of uit detentie komen. De 

professionals van deze organisaties, de docenten/coaches van de Hogeschool en de 3e jaars studenten vormen 

gezamenlijk ‘Leerwerkgemeenschap SMWR’. Dé plaats waar praktijk en onderwijs elkaar ontmoeten; waar 

sprake is van gezamenlijk leren (voor alle leden van de LWG) en kennisuitwisseling en kennisinnovatie. 

Deelnemende studenten zijn medebepalend voor de inhoud en werkwijze van deze LWG. 
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Profiel van de student: 

• Je volgt een Hbo-opleiding in jaar drie gekozen voor de opleiding Social Work en ben je geïnteresseerd

in deze vacature;

• Je hebt je stage jaar 2 met een voldoende afgerond

• Je kent de stad Rotterdam, de problematiek en vraagstukken van de Rotterdamse jeugd (0 - 23 jaar)

• Je hebt affiniteit met de doelgroep

• Je hebt een flexibele houding

• Je beschikt over uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigheden

Specifieke eisen: 

• Je bent 4 dagen per week beschikbaar, 28 uur per week gedurende het schooljaar 2021/2022, waarvan

4 uur in je LWG

• Je neemt actief deel aan de LWG ‘SMWR’

• Je beschikt over een Verklaring Omtrent Gedrag

Aantal stageplaatsen: 2 

Stage vergoeding: 200,- euro 

Sollicitatieprocedure 

Schriftelijke sollicitatie met: 

• Motivatie, kwaliteiten.

• Persoonlijke gegevens, opleiding en eerder opgedane (werk)ervaring (cv toevoegen).

Proces van solliciteren: 

• Tussen 18 februari 2021 en 12 maart 2021 solliciteer je via B3net.
• De sollicitatiecommissie bestaat uit medewerkers van de organisatie en een docent van de hogeschool.

• Op basis van de brief wordt door de sollicitatiecommissie besloten of je wel of niet wordt uitgenodigd 
voor een sollicitatiegesprek.

• Word je niet uitgenodigd dan krijg je hiervoor een motivatie.

• Er vindt een gesprek plaats van 30 minuten met medewerkers van SMWR.

Deadline:  

Inzenden sollicitatiebrieven : uiterlijk 12 maart 

Sollicitatiegesprekken : periode: 18 maart – 14 april 

Contactpersoon Hogeschool Rotterdam 

Naam  : Ewa Brand 

Functie   : kerndocent 

E-mail  : e.m.brand@hr.nl 

Bereikbaar : maandag t/m woensdag, vrijdag 
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