
STAGEPLEK 3e-JAARS HBO PEDAGOGIEK

Wanneer: vanaf februari 2022 voor een periode van 10 maanden
Waar: op kantoor in Amsterdam-Zuid

Bij Villa Pinedo zijn op alle fronten jongeren met gescheiden ouders actief, dat is wat onze
stichting zo bijzonder maakt. Zij zijn de experts en de ervaringsdeskundigen. Want wie weet
er nu beter hoe het is om te leven met gescheiden ouders dan zij zelf?

De meer dan 400 ervaringsdeskundige vrijwilligers (van 18 tot 26 jaar) geven online een
luisterend oor aan kinderen met gescheiden ouders door als Buddy met ze te chatten, advies
te geven vanuit hun eigen ervaring op het forum, het schrijven van blogs en/of het maken
van vlogs over het leven met gescheiden ouders. Daarnaast delen zij ook hun ervaring aan
scheidende ouders of geven presentaties aan professionals, gemeenten en scholen. Alle
vrijwilligers worden door ons getraind en gecoacht on-the-job. Door deelname aan het
Buddyprogramma beoogt Villa Pinedo niet alleen het welbevinden van kinderen die een
Buddy aanvragen te vergroten, maar ook dat van de vrijwilliger zelf.

We bieden een stageplek aan voor 2 derdejaars HBO studenten. Als stagiair help je mee met
de dagelijkse werkzaamheden binnen Villa Pinedo. We bieden je een gevarieerde stage
waar je jezelf op vele vlakken kan ontwikkelen!

Jouw werkzaamheden zijn o.a.:
- Meewerken aan de dagelijkse (online) werkzaamheden voor het online-

Buddyprogramma (klik hier voor meer informatie over het Buddyprogramma);
- Inhoudelijk ondersteunen en (pedagogisch) adviseren van de vrijwilligers in hun

Buddyschap;
- Monitoren van het contact tussen vrijwilliger en kind (signaleren, rapporteren);
- Het geven van presentaties over het Buddyprogramma aan hulpverleners,

gemeenten, docenten en ouders;
- Actief zijn als vrijwilliger door: met (minimaal) twee kinderen met gescheiden ouders

te chatten en door vragen te beantwoorden van kinderen op het forum.

Wat bieden wij jou?
- De mogelijkheid om met jouw ervaringen andere kinderen met gescheiden ouders te

steunen;
- Persoonlijke en professionele stagebegeleiding;
- Masterclasses en intervisie om je kennis te verbreden (verschillende thema’s);
- Een stageplek met veel ruimte voor inbreng van eigen ideeën en ontwikkelen van

jouw talenten;
- Verdieping in de (complexe) echtscheidingsproblematiek onder kinderen en jongeren

in Nederland;
- Jouw ervaring met gescheiden ouders omzetten in ervaringsdeskundigheid.

https://www.villapinedo.nl/informatie-over-buddy/


Herken jij jezelf in de volgende punten?
Jij:
- bent tussen de 18 en 25 jaar oud;
- hebt gescheiden ouders;
- bent derdejaars student van de studie pedagogiek;
- bent communicatief sterk en kan goed feedback geven en ontvangen;
- bent sociaal en hebt een open mind, hebt interesse in anderen en maakt graag contact;
- werkt nauwkeurig, gestructureerd en houdt overzicht;
- hebt een proactieve houding en pakt zelfstandig dingen op;
- bent flexibel en bereid een extra stapje te zetten;
- wil graag meedenken over nieuwe plannen en ideeën voor de stichting;
- bent bereid je eigen ervaring rondom de scheiding van je ouders in te zetten om anderen te
ondersteunen.

Herken jij je in bovenstaande punten en ben je opzoek naar een stageplek? Bij Villa Pinedo
hangt een informele sfeer. We zijn met een klein team dat veel werk verzet in korte tijd. We
groeien hard waardoor flexibiliteit een must is.

Geïnteresseerd?
Stuur dan snel een mail naar buddy@villapinedo.nl met je CV & motivatie.

mailto:Buddy@villapinedo.nl

