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MBO: 2e jaars en hoger
HBO: alle jaren
Opleiding/studierichting Sociale opleidingen (social work)
Sportkunde / Sport & bewegen
Ingangs- en einddatum Gehele studiejaar (S-route of F-route)
Info stagewerkplek &
FC Social Work bestaat uit het volgende aanbod:
aanbod
- Futsal Chabbab
- Move2Work
- FC Peuter Profs
- FC Master Profs
Futsal Chabbab
Futsal Chabbab biedt zaalvoetbalactiviteiten in combinatie met
individuele huiswerkbegeleiding voor jongeren tussen de 8 en 19 jaar in
de wijken Heseveld, Neerbosch-Oost, Hatert, Willemskwartier,
Dukenburg en Lindenholt.
Het voetballen wordt door de jongeren vaak gezien als de
hoofdactiviteit binnen Futsal Chabbab. Echter doen we meer dan dat.
De interventie is erop gericht om schooluitval te voorkomen en
leefbaarheid in de wijk te vergroten.
Het zaalvoetballen wordt als middel ingezet om de jongeren te
motiveren op positief gedrag binnen verschillende leefwerelden waar
zij zich in bevinden.
Om wekelijks deel te kunnen nemen aan de voetbaltrainingen is het de
bedoeling dat de jongeren zich ook gaan richten op wat zij willen leren
op het gebied van voetbal, persoonlijke ontwikkeling en school. Door
middel van het doelenformulier en diverse gesprekken brengen we
gezamenlijk de sterke punten, aandachtspunten en doelen van de
jongere naar in Kaart. Hierin staat niet alleen de jongere centraal maar
wordt er ook een link gelegd naar thuis, de wijk en school.
Voor meiden worden naast de reguliere activiteiten ook workshops
georganiseerd. Futsal4Girls biedt voornamelijk aanbod in de leeftijd 812.
Jaarlijks wordt er een competitie gespeeld tussen de verschillende
wijken in Nijmegen: De Futsal Battle. Binnen de Futsal Battle ligt het
accent op het Fair Play klassement. Dit houdt in dat jongeren hogere
punten scoren wanneer zij respectvol met elkaar en hun omstanders
omgaan.
Vanuit Futsal Chabbab werk je samen met jeugdcoaches
jongerenwerkers, buurtteams, opbouwwerkers, buurtsportcoaches,
handhaving en toezichthouders van organisaties als de gemeente
Nijmegen en andere welzijnsorganisaties.

Move2Work
Bij Move2Work bieden we zorgtrajecten in samenwerking met
Driestroom. We richten ons op ambulante begeleiding en dagbesteding
voor jongeren en volwassenen tussen de 12-30 jaar.
Samen kijken we hoe we hoe we van de levenservaring van de
deelnemer een kracht kunnen maken, daarnaast komen we samen in
beweging zodat de deelnemer weer leeffit, leerfit en werkfit wordt.
Leeffit > We werken aan een dag- en nachtritme, helpen de deelnemer
om te breken (stoppen) met ongezonde gewoontes en onderzoeken
waar iemands motivatie/doel ligt.
Leerfit > De discipline van het sporten kun je ook inzetten op andere
vlakken in jouw leven. Wanneer je open staat om te leren, geloven wij
dat je op kracht komt om weer scherp in de wedstijd te staan.
Werkfit > Hoe de deelnemer in contact staat met de mensen om
hem/haar heen, bepaalt het succes. We helpen de deelnemer op weg
en zoeken naar een manier van werken die voor hem of haar werkt.
Move2Work werkt samen met partijen als: Buurt/wijkteams Jeugd en
Volwassenen, Reclassering, JBG, ROC Nijmegen, het Regionaal
Werkbedrijf en diverse zorgorganisaties.
FC Peuter Profs
FC Peuter Profs biedt de mogelijkheid voor de allerjongsten om hun
eerste stapjes op het voetbalveld te zetten.
FC Peuter Profs richt zich op peuters, kleuters en kinderen tussen de 2
en 7 jaar. Op een laagdrempelige en speelse manier wordt er gewerkt
aan de motorische en sociaal emotionele ontwikkeling van het kind.
Doordat ouders worden betrokken in de activiteit, steken we bij hen in
op het versterken van de pedagogische vaardigheden die horen bij het
ouderschap.
De activiteit wordt in meerdere steden aangeboden.
FC Master Profs
Wekelijks organiseren we 1op1 trainingen op hoog niveau en
verschillende voetbalkampen tijdens de vakanties. Jongeren krijgen de
kans om gescout te worden door betaald voetbalorganisaties.
Stagetaken

Als stagiair bij FC Social Work krijg je taken binnen het verschillende
aanbod wat we hebben. Dit is afhankelijk van jouw leerwensen,
vaardigheden en motivatie en jaar.
Sport en spel
Bij activiteiten zetten we sport in als middel, vandaar dat je je tijdens
deze stage zult bevinden in een sportieve omgeving. Sport is een
versterker als het gaat om de sociale cohesie. Sport is ook een prima
middel om teamgeest en samenspel te stimuleren. Verschillende
vaardigheden die je in de maatschappij goed van pas komen leer je
binnen de sportwereld.

Contact leggen, methodisch werken
We werken veel met groepen. Hierbij leer je om processen in groepen
te onderscheiden, aan te sturen, bespreekbaar te maken én om het
individu niet uit het oog te verliezen.
Naast het groepsgericht werken is de individuele gespreksvoering ook
zeer belangrijk. Je werkt methodisch en voert verschillende individuele
gesprekken met kinderen, jongeren en volwassenen waarbij je
verschillende methodieken kunt toepassen. Ook leer je omgaan met de
diversiteit aan culturen en hoe je jouw eigen ervaringen in kan zetten in
het contact met anderen.
Leiding geven, samenwerken
Je leert om multidisciplinair samen te werken, zowel intern als extern.
Jouw team bestaat uit professionals en stagiaires vanuit verschillende
achtergronden. Daarnaast geef je geregeld input in de vergaderingen,
krijg je de kans om vergaderingen voor te zitten, te notuleren en te
rapporteren etc..
Verwachtingen

Van onze stagiaires verwachten wij de volgende houdingsaspecten:
proactieve houding, betrokkenheid, zelfstandigheid en flexibiliteit.
Bij FC Social Work verwachten wij dat je gedreven bent en een
positieve inzet toont, welke je op een speelse en energieke manier kan
overbrengen op de doelgroep en je collega’s.
Er wordt een actieve houding van jou verwacht ter voorbereiding van
en tijdens de uitvoering van de activiteiten en ook daarbuiten. Denk
aan de uitvoering van schoolopdrachten in de praktijk en jouw aandeel
binnen het team waarin je functioneert.
Voor ons is het van belang dat je betrokken bent bij de organisatie. Dat
houdt in dat je nieuwsgierig bent, vragen stelt, open staat om feedback
te krijgen maar zeker ook te geven, graag wilt leren en er voor open
staat om te onderzoeken wat jij belangrijk vind in het werk wat we
doen, zodat wij ook van jou kunnen leren.
Onze activiteiten vinden gedurende de hele week en ook in de
vakanties plaats. We verwachten een flexibiliteit in beschikbaarheid,
waar tegenover staat dat je op een ander moment vrij bent.
Je bent zelf verantwoordelijk voor verantwoording van het aantal uren
dat je maakt.
Naast bovenstaande houdingsaspecten werken wij van mens tot mens,
cultuursensitief en vanuit een streetwise benadering. Om zo te kunnen
werken is het voor ons belangrijk dat:
- je stevig in je schoenen staat, of hier vorm aan wilt leren geven,
- je op je eigen handelen kan/durft te reflecteren en dit mee neemt in
jouw ontwikkeling,
- je open communiceert over jouw ervaringen (of dit leert te doen)
zodat jij én jouw collega’s hiervan kunnen leren.

Werktijden

We werken met een op maat gemaakt rooster. Studenten zijn zelf
verantwoordelijk voor het maken van weekplanningen. Er is sprake van
onregelmatige uren.

Urenomvang

Afhankelijk van leerjaar.

Info praktijkbegeleider

Saïd Achouitar, algemeen directeur:
said@fcsocialwork.nl
HBO 1e en 2e jaar
Lotte Geel, projectleider/coördinator Move2Work
(SKJ geregistreerd)
lotte@fcsocialwork.nl
3e jaar HBO Sociale opleiding

Contact

Geïnteresseerd?
Kijk op www.fcsocialwork.nl en vul het online-sollicitatieformulier in.
Stuur daarnaast een korte motivatie en CV naar info@fcsocialwork.nl.

