
Stage kinder- en jongerenwerk Muiden/Muiderberg 

Wij zijn op zoek naar stagiairs voor het kinder- en jongerenwerk in Muiden/Muiderberg. Er wordt 

gewerkt vanuit twee locaties, de Kazerne (Muiden) en de Rijver (Muiderberg). Je komt in het leukste 

team van Versa Welzijn te werken!!! 

Wie zoeken we? 

MBO/HBO stagiairs (maakt niet uit welk jaar) 

 

MBO: GEEN persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen 

HBO: GEEN profiel jeugd 

 

De reden is dat de stageopdrachten van deze opleidingen niet (voldoende) uitgevoerd kunnen 

worden bij onze werksoort. 

Werkzaamheden 

Op de dagen dat je stage loopt, zal je meehelpen bij de wekelijkse activiteiten. Het gaat om: 

• Dinsdag kids club (4-12 jaar) van 14.45 tot 16.15 bij de Kazerne 

• Donderdag huiswerkbegeleiding (6-12 jaar) van 14.45 tot 16.15 bij de Kazerne 

• Donderdag koken voor buurtbewoners (8-12 jaar) van 16.15 tot 18.15 bij de Kazerne 

• Vrijdag huiswerkbegeleiding (6-12 jaar) van 14.45 tot 16.15 bij de Kazerne 

• Vrijdag gametime (10-15 jaar) van 17.30 tot 19.00 bij de Rijver 

  

De rest van je stage uren zullen besteed worden aan het voorbereiden van de activiteiten, contacten 

met diverse partijen (scholen, deelnemers, buurtbewoners etc.), persberichten schrijven, nieuwsbrief 

schrijven etc. Ook is er tijd om aan je stageopdrachten te werken. 

 

Werktijden 

Dinsdag: 10.00 tot 17.00 uur 

Donderdag: 12.00 tot 19.00 uur 

Vrijdag: 12.30 tot 19.30 

 

Indien je minder uren per dag hoeft te lopen dan hierboven genoemd, gaan we in overleg hoe laat je 

kan beginnen.  

 

Schoolvakanties 

In de schoolvakanties gaan de reguliere activiteiten niet door, maar organiseren we ander soort 

activiteiten. We verwachten dat je ook daar bij aanwezig bent, want jouw hulp is onmisbaar! 

 

Praktisch 

• De stage kan beginnen in de week van 19 september 2022. 

• We hebben bij de Kazerne (werklocatie) een fiets die je kunt gebruiken om van en naar het 

busstation in Muiden te komen. 

• Moet je bijvoorbeeld ook op woensdag stagelopen? Mogelijk kan je dan bij onze collega in 

Bussum terecht. Dan zal je stagelopen op twee plekken. 

 

Heb je vragen en/of interesse in deze stage? Neem dan gerust contact op met Kirsten van 

Kasteren. E-mail: kkasteren@versawelzijn.nl Telefoon: 06- 125 837 49 

mailto:kkasteren@versawelzijn.nl

