
Ben jij op zoek naar uitdagende stage voor de opleiding Social Work? Heb jij voor 
het profiel Jeugd gekozen? Dan is dit een vacature voor jou! 

Aan de slag als Kindercoach of Jongerencoach bij DOCK! 

DOCK als organisatie 

DOCK helpt bewoners in regio Rotterdam (jeugd 4-27 jaar, ouders, ouderen, bewoners) hun eigen leven en 
het leven van anderen te verbeteren. Ieder mens heeft talenten om in te zetten voor zichzelf en voor anderen. 
Medewerkers van DOCK ondersteunen en coachen mensen in het nemen van initiatieven. Zij leggen 
contacten tussen mensen en organisaties in de buurt en brengen mogelijkheden en talenten samen. Dat is de 
kracht van wij samen; de kracht van DOCK. 

Jeugd 

Als je het leuk vindt om met jongeren of kinderen te werken, kan je binnen de LWG aan de slag als 
jongerencoach of kindercoach. 

Jongerencoaching/JIT: 

Zij pakken vraagstukken op en werken samen met jeugd in de leeftijd van 12 tot 27 jaar. Het gaat om een 
kwetsbare doelgroep die leven met veel risico- en weinig beschermende factoren. Er word ingezet om de 
kansen van jongeren te versterken. Dit doen zij door de eigen kracht van de jongeren te versterken en hen te 
begeleiden in de ontwikkeling van hun talenten. Jongeren kunnen terecht bij Jongerencoaching met 
hulpvragen op de allerlei levensgebieden: Werk. Opleiding, Inkomen, Schulden, GGZ-problematiek 
(doorverwijzing naar). Daarnaast worden er ambulante rondes gelopen, collectief aanbod voor jongeren 
(trainingen, workshops), toeleiding naar sport, tegen gaan vroegtijdig schoolverlaten. Er word gewerkt met een 
groepsgerichte aanpak. Verder draai je, afhankelijk van de locatie, mee in de inloop, doe je 75+ huisbezoeken 
en kun je activiteiten draaien voor alle doelgroepen. 

Kindercoaching: 

Vanuit verschillende leefgebieden werk je met kinderen/jeugdigen van 4 t/m 14 jaar en hun ouders aan doelen 
t.a.v. onderwijs, huisvesting en gezonde leefstijl. Dit doe je door het organiseren van activiteiten. Verder leg je
contact met de doelgroep en met de netwerkpartners. Je registreert en rapporteert. (Stageplaatsen voor
kindercoaching worden alleen aangeboden in Pernis)

Wat bieden wij: 

Een leuke en uitdagende stageplek waarbij je alle ruimte krijgt om jouw talent in te zetten. DOCK kan jou een 
leuke en flexibele leerplek bieden met een enthousiast en gezellig team om je heen. Je wordt gelijk opgenomen 
in het team en als een volwaardige collega gezien, niet als stagiair. Er zijn betrokken begeleiders die je helpen 
om je verder te ontwikkelen. Er wordt naar je geluisterd en je krijgt de gelegenheid om ideeën en initiatieven 
toe te passen. En, niet onbelangrijk, je ontvangt een leuke stagevergoeding van € 200,00 op basis van 36 uur! 
(voor minder stage-uren ontvang je een vergoeding naar rato), je stagecontract bedraagt 28 uur.  

Waar zijn wij naar op zoek: 

Een leergierige, gemotiveerde, ondernemende en betrouwbare student die bereid is om de theorie aan de 
praktijk te koppelen. Ben jij in staat om, waar nodig, zelfstandig te werken? Kan jij je handelingen ook 
verantwoorden? Ben jij flexibel en durf je initiatieven te nemen? Sta jij open voor feedback en kan je goed 
werken in teamverband? Dan zijn wij op zoek naar jou!  



Bekijk de beschikbare stageplaatsen op de volgende pagina, reageer tussen 18 februari 2021 voor 12 
maart 2021 via B3Net. 



Stageplaatsen: 

Rotterdam: 

- Charlois:

Bestaande uit 8 deelwijken, 4 huizen van de wijken, veel verschillende culturen, jongeren van 12 t/m 27 jaar,  
met multi-problematieken, veel vroegtijdig schoolverlaters, armoede, spreekuren op scholen en in de huis 
van de wijk, individuele ondersteunden begeleiding, samenwerking met netwerkpartners, organiseren 
activiteiten, softskills, gezond opgroeien, Jongerencoaching, jeugdcoaching. 

Beschikbare stageplaatsen: 4 

- Hillegersberg-Schiebroek

Bestaande uit 2 wijken, 2 huizen van waaruit gewerkt word, en een ‘huiskamer’ voor jeugd, grote groep 25-
45 jarigen, veel verschillende culturen, aandachtsgebieden Schiebroek Zuid en 110-morgen met grote 
contrasten tussen rijk en arm, jongeren zonder startkwalificatie, Taalproject kinderen, softskills, armoede, 
talentontwikkeling, gezond opgroeien, Jongerencoaching, jeugdcoach.   

Beschikbare stageplaatsen: 2 

- Pernis:

Een dorp binnen Rotterdam, één Huis van de Wijk gericht op de buurt met veel diverse activiteiten, klein 

team, veel contact met bewoners (vrijwilligers), talentontwikkeling. 

Beschikbare stageplaatsen: 2 

- Schiedam:

Werken met jongeren met multi problematieken, huisbezoeken, spreekuren op scholen, intensieve 
individuele begeleiding, samenwerking met netwerkpartners.   

Beschikbare stageplaatsen: 3 (bij het Jongeren Interventie Team (JIT)) 
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