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Stagiair Kinderwerker Jeugdland Haven 

 
 
 
 
 
Organisatie De Schoor organiseert in Almere onder andere het sociaal cultureel werk, 

het maatschappelijk werk, de voor- en vroegschoolse activiteiten, kinder- en 
jongerenwerk en brengt heel Almere in beweging. We maken deel uit van de 
wijkteams én zetten ons in bij de ondersteuning van schuldstabilisatie van 
bewoners. Dit alles om de leefbaarheid van de stad te vergroten onder het 
motto: Meedoen mogelijk maken! 
In Poppodium De Meester, buurt- en jongerencentra, in de speeltuin en op 
de jeugdlanden, op sportvelden en brede scholen; verspreid over de hele 
stad kunnen Almeerders elkaar ontmoeten en deelnemen aan tal van 
activiteiten en cursussen. Ca. 300 professionals werken hiervoor samen met 
honderden vrijwilligers en stagiairs. 
 

Project/ 
Accommodatie Jeugdland Almere Haven is het oudste Jeugdland van Almere en is 2 jaar 

geleden verhuisd naar een compleet nieuw terrein op de Uithof, dichtbij 
verschillende scholen en de woonwijk. 
Wij staan bekend als buitenbouwspeelplaats, met als grootste kenmerk 
hutten bouwen, trampoline springen en skelteren. Kinderen tussen de 4 en 
14 jaar zijn welkom om zich tegen een klein prijsje uit te leven op ons grote 
terrein, waar zij kunnen bouwen, skelteren, trampoline springen, 
tafelvoetballen, tafeltennissen, een kinderfeestje kunnen vieren, etc. 
Wekelijks worden door de kinderwerker en vrijwilligers diverse activiteiten 
georganiseerd, zoals bijvoorbeeld koken, bakken boven vuur, 
handvaardigheid en sportactiviteiten. Wij zien veel vaste gezichten, maar ook 
nieuwe kinderen weten ons te vinden. Van 4 tot 7 jaar zijn kinderen welkom 
onder begeleiding van hun ouders. Vanaf 7 jaar mogen zij met alles wat 
Jeugdland hen te bieden heeft zelfstandig aan de slag. 
Vanaf Jeugdland Haven worden ook dagarrangementen aangeboden: een 

speciale opvang van De Schoor voor kinderen die om wat voor reden dan 

ook een extra steuntje in de rug nodig hebben. Een combistage behoort dan 

ook tot de mogelijkheden. De dagarrangementen worden aangeboden op 

maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag. 

Taken   Als stagiair Kinderwerker zet jij je in voor alle activiteiten die door de 

kinderwerker worden georganiseerd. Daarnaast organiseer je zelf ook 

activiteiten, begeleid je kinderfeestjes, houd je toezicht bij de trampoline en 

het huttenveld en meld je kinderen aan bij de balie. 

Je zult met name met de kinderen werken, maar staat ook ouders te woord 

en maakt hen wegwijs op Jeugdland, verzorgt informatie en zorgt dat 

kinderen een veilige omgeving hebben om zichzelf te kunnen zijn en 

spelenderwijs te leren en zich te ontwikkelen. 
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Dagen/tijden Minimaal twee dagen per week. Jeugdland is open van woensdag t/m 

zaterdag. Dagen en tijden in overleg. In overleg is ook een combistage 

mogelijk met de dagarrangementen op maandag- en dinsdagmiddag.  

    
Functie-eisen mbo (zorg en welzijn) 
 
Wat bieden wij?  Wij bieden jou een leuke en leerzame stageplek in de buitenlucht, onder 

begeleiding van een Kinderwerker. Je creativiteit zal op de proef gesteld 
worden in het bedenken, voorbereiden en uitvoeren van activiteiten voor 
kinderen. Eerst samen met de Kinderwerker, later ook zelfstandig. Daarnaast 
hebben medewerkers, vrijwilligers en stagiairs een signalerende functie. Bij 
zorgen maken wij deze bespreekbaar en kunnen wij ouders en gezinnen 
waar nodig doorverwijzen naar passende zorgaanbieders. 

 
 
Interesse? Gebruik de link naast deze vacature op de website voor het online reactieformulier en 
we nemen contact met je op.  
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