
 

Voor het schooljaar 2016/2017 hebben wij plaats voor 

4 gemotiveerde stagiair(e)s 

Projectmedewerker Scholing & Training 
 
Voor de scholings- en trainingsprogramma’s van het QoL Centre: 
* Brancheopleiding MBO-EMB begeleider 
* Floreren & Stimuleren 
* Enablin Quality of Life through meaningfull learning (NL versie) 
* Floreren als interventie 
* Pactief bewegen (Vita Motion robotica voor de zorg) 
* Omgevingszorg io (oa modules hersenkunde) 
 
Zie voor meer informatie: de brochure op www.qolcentre.eu en het scholingsaanbod 
 

 
Periode    september 2017 t/m januari 2018 
Aantal uren per week  32 uur per week 
Standplaats    Wijhe 
Werkdagen   in principe: maandag dinsdag woensdag donderdag  
 

Als projectmedewerker werk je oa mee aan het organiseren en vormgeven van het scholings- en 
trainingaanbod van het QoL Centre. Je krijgt de ruimte om lesmateriaal te ontwikkelen en vorm te geven, 
lessen voor te bereiden, te notuleren tijdens lesdagen, lesonderdelen aan te bieden, feedback te geven op 
huiswerk van studenten (praktijkwerkers). Je leert je eigen verantwoordelijkheden te nemen en je kennis van 
de doelgroep mensen met EMB (ernstig meervoudig beperkingen) te vergroten. Op deze manier werk je aan 
onder andere aan je projectmanagement- didactische- en coachingsvaardigheden.  
 

 
Functie-eisen: 

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

 Je hebt affiniteit met de doelgroep EMB en/of bent bereid om je hierin te verdiepen 

 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 interessante en fijne stageplaats waar je veel kunt leren en ervaring kunt opdoen 

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

 Goede begeleiding vanuit een methodisch concept. 

 Twee wekelijkse (groeps)intervisie, al dan niet met andere stagiaires, onder leiding van één van de leden 
van het adviesteam (gedragsdeskundige of je werkbegeleider). 

 Bij goed functioneren een traineeship of werkervaringsplaats van een jaar  na afloop van je stage 
 
Sollicitatie op deze vacature kan door je cv en zoekprofiel met motivatie te uploaden op www.topjob.nu. 
Hierna volgt een uitnodiging voor onze stagemarkt (donderdag 8 juni om 15:00 uur) ter kennismaking met de 
organisatie en bespreking van de stagemogelijkheden.  

http://www.topjob.nu/

