
Stage lopen bij Combiwel Junior van welzijnsorganisatie Combiwel 
 
Combiwel 
De Combiwel Groep is een organisatie voor welzijn voor de bewoners van diverse Amsterdamse stadsdelen. 
Het hart van de organisatie wordt gevormd door activiteiten die vanuit tientallen locaties aangeboden worden 
aan bewoners van alle leeftijden en met een uiteenlopende sociaaleconomische achtergrond. Circa 700 
medewerkers staan hier dagelijks voor klaar. De organisatie biedt individuele hulp, maatschappelijke 
dienstverlening en bewonersondersteuning. Combiwel organiseert tevens een scala aan activiteiten op het 
gebied van sport, recreatie, vorming en educatie in de diverse buurten en voor alle leeftijdsgroepen. Ook 
verzorgt Combiwel op diverse scholen naschoolse activiteiten. Samenwerking met andere organisaties zoals 
zorginstellingen, (brede) scholen, woningcorporaties, gemeentelijke instellingen, maar ook het bedrijfsleven, 
wordt daarbij van groot belang geacht. Combiwel Junior is een onderdeel van Combiwel Buurtwerk. Op de 
website zie je vanuit welke locaties in Amsterdam er gewerkt wordt: www.combiweljunior.nl. Deze vacature 
betreft stadsdeel Zuid. 
 

Combiwel Junior 
Combiwel Buurtwerk spant zich in om de collectieve leefbaarheid in de stad te verbeteren. We doen dit in 

opdracht van de gemeente en in samenwerking met stadsdelen, buurtorganisaties, vrijwilligers, onderwijs, 

ketenpartners en vooral en ook met direct betrokkenen: de Amsterdammers. Combiwel junior is een 

onderdeel van Combiwel buurtwerk die zich richt op kinderen van de basisschoolleeftijd met name op de 

kwetsbare doelgroep. Talent hebben we allemaal. Maar hoe ontdek je waar jij goed in bent? Dat is nog best 

lastig.  

Bij Combiwel Junior vinden we dat ieder kind de kans moet krijgen om dat zelf te ontdekken. En juist omdat 

het niet altijd makkelijk is om erachter te komen waar je goed in bent, helpen wij daarbij. Want lang niet ieder 

kind krijgt die ondersteuning van huis uit mee. Met een gevarieerd en laagdrempelig aanbod bereiken wij juist 

ook de groepen voor wie die essentiële hulp niet vanzelfsprekend is.  

Hoe doen wij dat? 
Op verschillende basisscholen in Amsterdam Zuid worden er naschoolse activiteiten georganiseerd. Deze 

kunnen schoolgericht zijn of plaatsvinden in de wijk. Naast activiteiten die door organisaties of ZZP’ers worden 

georganiseerd, worden er ook Proeftuinen georganiseerd. Bij een PROEFTUIN werken we met 5 verschillende 

talentgroepen: Kunst & Cultuur, Techniek & Nieuwe Media, Wetenschap & Natuur, Sport, Lijf & Gezondheid. 

De proeftuinen hebben als doel om kinderen kennis te laten maken met een breed scala aan activiteiten. Het 

goed leren van de Nederlandse taal zou hier ook een onderdeel van kunnen zijn. We betrekken de buurt graag 

bij de school, en andersom, want wij geloven dat die wisselwerking essentieel is. Dagelijks spreken we met 

buurtbewoners, ondernemers en vrijwilligers die een steentje willen bijdragen aan de leefbaarheid in de buurt. 

De scholen waarmee Combiwel Junior werkt lenen zich daar bij uitstek voor. Meer informatie over ons aanbod 

is te vinden op: www.combiweljunior.nl. 

Voor ons team zijn we op zoek naar: 

Stagiaires Kindercoach, Brede Talent Ontwikkeling / 1e of 2e jaar Pedagogiek / Social work studenten 

8 uur per week, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag (in overleg met kindercoach) 

Taken: 

Als 1e of 2e jaar stagiair(e) richt jij je vooral op het bedenken, organiseren en uitvoeren van een naschoolse 

activiteit. 

Taken stagiaire(s) 

• Meehelpen vormgeven van het programma 

• Wekelijks dagprogramma thuis uitwerken en mailen naar verantwoordelijke Kindercoach 

• Deelnemen aan de voor- en nabespreking 

http://www.combiweljunior.nl/
http://www.combiweljunior.nl/


• Uitvoeren programma 

• Signalerende functie (kansen, belemmeringen en uitdagingen voor kinderen) 

• Verzorgen van materiaal in beeld of tekst voor PR doeleinden (let hier wel op privacy!) 

• Voorzie ouders van informatie over bijvoorbeeld het Jongeren Cultuur Fonds (vraag meer informatie 

bij je stagebegeleider). 

• Kinderen van 4 t/m 12 jaar die nog geen keuze kunnen maken voor één van de naschoolse 

activiteiten. 

• ‘Kwetsbare’ kinderen wat voor Combiwel o.a. kan zijn, financiële problemen ouders, 

gedragsproblemen, gezondheidsproblemen, sociale problemen, 

• Kinderen op gedragsniveau nog niet klaar zijn om deel te nemen aan een naschoolse activiteit. De 

kinderen kunnen heftiger en meer onvoorspelbaar reageren dan hun leeftijdsgenootjes. Daarnaast 

hebben ze moeite met verandering, zijn prikkelbaar, angstig of ongehoorzaam. De kinderen lopen 

sociaal, cognitief en/of motorisch achter op hun leeftijdsgenoten of kunnen hier een extra impuls 

gebruiken. 

• Binnen een proeftuin komen veel verschillende vormen van activiteiten aan bod. Met als doel dat 

kinderen met een breed scala aan activiteiten kennis maakt.  

• Let op: taken kunnen per locatie en per medewerker verschillen. Dit wordt met de begeleider vanuit 

Combiwel met jou gecommuniceerd. Het kan dus voorkomen dat er een taak wordt gegeven, wat niet 

wordt genoemd in deze vacature staat, maar wat wel binnen jouw stageverantwoordelijkheden kan 

vallen. 

Het team 
Het team van Combiwel Junior bestaat uit drie kindercoaches, een talentmakelaars en een marketing & 

communicatie medewerker, die samen verantwoordelijk zijn voor de organisatie van Brede talentontwikkeling 

in Stadsdeel Zuid.   

Jouw kwaliteiten 
Ben jij nieuwsgierig en heb jij affiniteit met kinderen? Lijkt het je leuk om een bijdrage te leveren aan kwetsbare 

kinderen door het organiseren van leuke activiteiten en een verantwoordelijke signalerende rol te hebben? Ben 

jij sociaal, flexibel en betrokken? Dan zijn wij opzoek naar jou! Samen met de kindercoaches kijken we naar 

welk talentgebied het beste bij jou past, zodat we kijken naar welke dagen het beste passen bij jouw interesses.  

Wat bieden wij 

• Combiwel zal de stagiaire zoveel mogelijk inzetten bij de voorbereiding en uitvoering van proeftuinen 

(naschoolse BTO activiteiten). Gedurende de activiteiten zal de stagiair(e) ten alle tijden onder 

begeleiding van een gekwalificeerde medewerker functioneren. Samen met jou kijken we naar welk 

talentgebied het beste bij jou past.  

• Als er vanuit de stage om een lesvoorbereiding of evaluatie wordt gevraagd, dan dient deze op het 

daarvoor bestemde lesvoorbereidingsformulier opgemaakt te worden. 

• We bieden een uitdagende, veilige, zelfstandige en creatieve werkervaring  

• Alle stagiaires dienen aan het begin van hun stage een geldige VOG te hebben. Combiwel vraagt deze 

voor jou aan jou. Heb je deze nog niet kun je die eenvoudig aanvragen. 

• Aan stagevergoeding in overleg.  

• Een gezellig team! 

Interesse? 
Spreekt deze interessante en leerzame stageplaats je aan? Dan willen we graag kennis met je maken! Wil je 

meer inhoudelijke informatie over de functie? Stuur dan een e-mail naar junior@combiwel.nl. 

 
Solliciteren?  
Leuk, we kunnen niet wachten om kennis te maken! Mail dan snel je motivatiebrief en CV naar 

junior@combiwel.nl. 
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