
 

Nijland en Kroes, kennispraktijk voor zorg en onderwijs, Wihe 

Calibris erkend leerbedrijf  

 

Voor schooljaar 2015/2016 zijn wij op zoek naar een; 

Stagiair(e) Projectmedewerker – Brancheopleiding MBO-EMB begeleider 

         
 

Periode    Februari 2016 t/m juli 2016 
Aantal uren per week  32 uur per week 
Standplaats    Wijhe 
Werkdagen   Project afhankelijk 
Kantoor- en begeleidingsdag Donderdag (Wijhe) 
Waardeprovider Salland Beheer Nijland en Kroes  Brancheopleiding(en) 

 (www.nijlandenkroes.nl) 
 

 
Als projectmedewerker werk je mee aan de brancheopleiding MBO-EMB (www.mbo-emb.nl). In je 
stageperiode werk jij mee aan de enige erkende brancheopleiding op dit vakgebied. Je krijgt de ruimte om te 
ontwikkelen, je eigen verantwoordelijkheden te nemen en je kennis van de doelgroep EMB (ernstig 
meervoudig beperkt) te vergroten. Je bereidt cursussen voor, bent erbij aanwezig en werkt op deze manier aan 
onder andere je didactische- en coachingsvaardigheden.  
 
 

Functie-eisen: 

 Je volgt een relevante HBO opleiding (3e of 4e jaars); Toegepaste psychologie of Pedagogiek. 

 Je hebt affiniteit (en ervaring) met de doelgroep EMB.  

 Je bent verantwoordelijk, initiatiefrijk en in staat om zelfstandig en resultaatgericht te werken. 

 Je bent flexibel en in staat te anticiperen op veranderingen en actualiteit. 

 Je bent enthousiast, creatief en zorgvuldig. 

 Je deelt ervaringen (successen, onzekerheden, vragen) met je collega’s en staat open voor reflectie. 

 Je beschikt over uitstekende schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden (Nederlands). 

 Je beschikt over goede mondelinge, sociale en organisatorische vaardigheden. 

 Je bent in het bezit van een eigen laptop. 

 Je bent in staat om met de trein (OV) of auto op de werkplek(ken) te komen. 

 
 

Wij bieden: 

 Een stagebegeleider ‘op afstand’ en een werkbegeleider met betrekking tot de dagelijkse praktijk. 

 Goede begeleiding vanuit een methodisch concept. 

 Twee wekelijkse groepsintervisie, met andere stagiaires, onder leiding van één van de leden van het 

adviesteam (orthopedagoog, psycholoog, leer- loopbaanadviseur of je stagebegeleider). 

 

Sollicitatie 

 Op 4 januari 2016 vindt er een stagemarkt plaats in Villa Wijhezicht (Oranjelaan 5, Wijhe). 

 Solliciteren op deze vacature kan door je cv en zoekprofiel te uploaden op www.topjob.nu.  



 


