
 

Stage+ voor studenten MBO en HBO 

Sociaal Werk en Maatschappelijke Zorg 
Bekijk Buurtverbinding hier op YouTube 

Buurtverbinding heeft vijf labs (leerwerkbedrijven) in verschillende wijken van Amsterdam.  Elk lab hoort 

bij een grote welzijnsorganisatie (zie logo’s op volgende pagina).  

Op de labs lopen studenten MBO en HBO stage. Je werkt samen aan hulp en ondersteuningsvragen van 

groepen bewoners en/of individuele cliënten uit de buurt. 

Waarom is dit een stage+?  

• Ieder lab wordt gerund door de coördinator, docenten én studenten! 

• Samen verdeel je de taken die bij een professionele organisatie horen 

• Eigen verantwoordelijkheid, initiatief nemen, samenwerken met elkaar én de netwerkpartners & 

met nieuwe ideeën komen ter verbetering van de organisatie zijn belangrijke onderdelen van je 

werk  

• Je krijgt onderwijsactiviteiten en keuzedelen aangeboden door docenten van het MBO en HBO.  

• Je leert van elkaar én met elkaar door te werken aan casussen uit de wijk  

• Je werkt samen met studenten van het MBO en HBO 

• Stagevergoeding afhankelijk van het Lab 

JA, ik wil!! Hoe ga je solliciteren?  

Je kunt solliciteren bij 5 verschillende labs.  

Stuur je sollicitatiebrief + CV naar de contactpersoon van het lab; dan wordt je uitgenodigd voor een 

sollicitatiegesprek. 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=buurtverbinding


 

 

JA, Ik wil!!  

Hoe ga je solliciteren? 
 

Je kunt solliciteren bij vijf verschillende 

Buurtverbinding LABS.  

 

Stuur je sollicitatiebrief en CV naar de 

contactpersoon van het LAB; dan wordt je 

uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.  

 

 

 

 

 

 

Eigenwijks 

Mogelijke stagedagen: dinsdag, woensdag en donderdag 

 

Pieter Calandlaan 258-A  

1069 KW Amsterdam  

 

Contactpersoon:  

Karin Kauw 06 33319686 karin@eigenwijks.nl  

 

 

 

DOCK 

 

Mogelijke stagedagen: dinsdag, woensdag en donderdag 

 

Gerard Callenburgstraat 38  

1055 VC  Amsterdam 

 

Contactpersoon:  

Natasha Valies  06 39341331  NValies@dock.nl  

 

 

 

 

 

 

 

Civic Amsterdam 

 

Mogelijke stagedagen: woensdag, donderdag en vrijdag 

 

Huis van de Wijk  

Waterlandplein 302  

1024 NB Amsterdam 

 

Contactpersoon: 

Joy Willigenburg 06 18706613 

 j.willigenburg@civicamsterdam.nl  

Dilly Timmer 06 27979225  

 D.timmer@bagroep.nl   

 

 

Civic Amsterdam 

 

Mogelijke stagedagen: woensdag, donderdag en vrijdag 

 

Kramatplantsoen 101 h   

1095 LB Amsterdam 

 

Contactpersoon:  

Kaylee Schilder  06 405184 56  

k.schilder@civicamsterdam.nl   

 

 
 

Civic Amsterdam 

 

Mogelijke stagedagen: woensdag, donderdag en vrijdag 

 

Buurtteam Bijlmer-Oost  

Karspeldreef 1009, 1104 SE Amsterdam  

 

Contactpersoon:  

Gebi Seedorf  06 21110248 

 g.seedorf@civicamsterdam.nl   
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