
 

Vacature 2e jaar Social Work - 16-20u p.w. 

schooljaar 2021-2022 

 

Wie zoeken wij? 

Ben jij leergierig, betrouwbaar, ondernemend en creatief? Zoek jij een stageplek waar jij actief 

in contact kan komen met kinderen en jongeren? Een plek waar jij de mogelijkheid kan krijgen 

je unieke bijdrage te leveren en vrij bent je creatieve ideeën te delen en te realiseren? Dan is 

Kernhuis Studiecentrum jouw ideale stageplek!  

 

Wie zijn wij? 

Kernhuis Studiecentrum is onderdeel van Het Kernhuis, een modern wijkcentrum met 

uiteenlopende activiteiten. Bij Kernhuis Studiecentrum wordt huiswerkbegeleiding gegeven 

aan leerlingen van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs uit de wijken Veldhuizen en 

Kernhem in Ede. Het betreft een diverse groep leerlingen van verschillende leeftijden en 

culturele achtergronden. In de middag is er huiswerkbegeleiding voor basisschoolleerlingen 

en in de avond is er begeleiding voor de jongeren.  

Naast huiswerk wordt er actief aandacht besteed aan de sociaal-maatschappelijke 

ontwikkeling van de leerlingen door middel van de ‘Vaardighedenlijn’. Onderwerpen zoals 

Social Media, cultuurverschillen, vooroordelen en gezondheid worden behandeld. Deze 

thema’s worden op een speelse manier uitgewerkt, door bijvoorbeeld een quiz of interactieve 

oefeningen. Hier ga jij zelf ook invulling aan geven op een creatieve manier! 

 

Jouw werkzaamheden 

Bij Kernhuis Studiecentrum word je gezien als volwaardig collega. Je wordt meegenomen 

achter de schermen en actief betrokken bij allerlei zaken. Jouw taken zijn onder andere: 

 

• Wekelijks invulling geven aan de Vaardighedenlijn door het ontwikkelen van 

werkvormen bij sociaal-maatschappelijke thema’s voor het basisonderwijs.  

• Maandelijks ontwikkelen van werkvormen over leren plannen, leren-leren, en andere 

studie gerelateerde onderwerpen waar de leerlingen ondersteuning in kunnen 

gebruiken voor het voortgezet onderwijs.  

• Het uitvoeren van de lesjes van de vaardighedenlijn. 

• Leerlingen ondersteunen van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs bij het 

maken van huiswerk en studeren; samen met de leerlingen studieplanningen maken, 

vragen beantwoorden, overhoren, voortgang bijhouden, tips geven, motiveren en een 

vertrouwelijke band opbouwen. 

• Samenwerken met andere mentoren. 

• Reflecteren op je eigen handelen en verantwoordelijkheid dragen voor je eigen 

projecten. 

• Indien nodig zal je ook contact met ouders van de leerlingen hebben. 

  



 

De doelgroep 

De doelgroep bestaat uit leerlingen van basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Enkele 

leerlingen komen van het speciaal onderwijs. Het zijn leerlingen die ondersteuning kunnen 

gebruiken met hun huiswerk. Ze hebben soms moeite met het bijhouden van het schoolwerk 

of kunnen zich thuis niet goed concentreren. Er is naast huiswerkbegeleiding veel ruimte voor 

de sociale ontwikkeling van de leerlingen.  

Je hebt een belangrijke rol in de ontwikkeling van de leerlingen. Beschikking over didactische 

vaardigheden is van belang bij het begeleiden van de groepen tijdens de huiswerkbegeleiding. 

Bij Kernhuis Studiecentrum krijg je de kans je hier in te ontwikkelen. Het is belangrijk om 

initiatief te nemen, open-minded te blijven, grenzen aan te geven en te respecteren. 

 

Beschikbaarheid 

Wij zoeken een bevlogen stagiair(e) die schooljaar 2021-2022 een onderdeel wil zijn van 

Kernhuis Studiecentrum. Het studiecentrum is geopend op maandag, woensdag en 

donderdag van 15.00-20.30uur. Je stage-uren worden in overleg afgesproken en sommige 

werkzaamheden kunnen vanuit huis worden uitgevoerd.  

Je bent vrij tijdens de schoolvakanties van regio midden Nederland (Ede). 

 

Huiswerkbegeleiding Studiecentrum 

Maandag 
Basisonderwijs:  

15:00-17:15 

Voortgezet onderwijs:  

18:30-20:15 

Woensdag 
Basisonderwijs:  

15:00-17:15 

Voortgezet onderwijs:  

18:30-20:15 

Donderdag 
Basisonderwijs:  

15:00-17:15 

Voortgezet onderwijs:  

18:30-20:15 

 

 

Reageren 

Enthousiast geworden van deze stagevacature? Stuur uiterlijk 16 augustus 2021 je motivatie 

en CV naar studiecentrum@hetkernhuis.nl. Voor vragen kun je contact opnemen met de 

coördinator van Kernhuis Studiecentrum via mail of telefonisch 06-57320426 (bereikbaar op 

maandag, woensdag en donderdag). 

Zodra wij een geschikte kandidaat hebben gevonden kan de vacature eerder gesloten 

worden, wacht dus niet tot de deadline. 
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