
Meewerkend coördinator interne stage 
FlexCollege 
 
 
Het SWV zoekt voor het FlexCollege met ingang van het nieuwe schooljaar 
een meewerkend coördinator interne stage (0,7 – 1 fte ) 

 
 
De organisatie 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het FlexCollege in Den Haag, een onderdeel van het 
Orthopedagogisch en Didactisch Centrum van samenwerkingsverband Zuid-Holland West. 
Het FlexCollege verzorgt onderwijs en begeleiding voor leerlingen die problemen hebben met leren 
en/of sociaal functioneren. De missie van het FlexCollege is het continueren van onderwijs aan 
leerlingen die op hun stamschool zijn vastgelopen, zodat leerlingen hun schoolloopbaan op een bij 
hen passende en positieve manier voort kunnen zetten. 
 
 
Kerntaken 
Interne Stage op het FlexCollege beoogt leerlingen kennis te laten maken met de werkelijke gang van 
zaken op de werkvloer en zich breed te kunnen oriënteren in de richtingen: Groen, Techniek, 
Voedingsindustrie, Facilitair, Retail en Dienstverlening; we benutten zoveel mogelijk schoolinterne 
processen voor interne stage. 

- Onder eindverantwoordelijkheid van een staflid coördineer je de interne stage op het 
FlexCollege; 

- Je inventariseert de mogelijke stageplekken en communiceert deze naar leerlingen; je 
stimuleert de leerlingen te solliciteren; je voert leerlingengesprekken en plaatst de leerlingen 
op een passende interne stageplek; je ondersteunt de praktijkbegeleiders en hebt zelf ook 
een aandeel in het praktijk begeleiden; je werkt volgens het stageprotocol van FlexCollege; 

- Je begeleidt de jongeren en de praktijkbegeleiders vanuit geloof in groei en succeservaringen 
en doet dit in een cyclus van voorbereiden, uitvoeren, evalueren en bijstellen;  

- Je werkt planmatig en pragmatisch; 
- Je voert de relevante administratie en geeft via het leerlingvolgsysteem input aan de 

mentoren; 
- Je ontwikkelt nieuwe stageplekken en houdt de procedures en protocollen up-to-date; 
- Je levert een bijdrage in de algemene schooltaken van het FlexCollege; 
- Je handelt pedagogisch en didactisch conform de uitgangspunten van het FlexCollege. 

 
Kennis en vaardigheden 

- Je beschikt over een relevante mbo-opleiding of zit in een 
opleidingstraject daarvoor; 

- Je kan je de pedagogisch-didactische uitgangspunten van het 
FlexCollege eigen maken en ernaar handelen (zie www.hetflexcollege.nl); 

- Je kan zelfstandig en in teamverband werken en staat open voor “best practices” van 
collega's; 

- Je werkt aantoonbaar aan jouw professionele ontwikkeling. 
 
 



Wij bieden jou 
Een bijzondere werkomgeving met professionele, betrokken collega’s, een prettige werksfeer en 
goede begeleiding.  
 
Daarnaast bieden wij ook: 

- Salaris conform CAO VO (schaal 5); 
- Goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 
 
Ga jij deze uitdaging aan?  
Stuur voor 22 juli 2020 je motivatiebrief en Curriculum Vitae naar Wendelien Ephraim, directeur van 
het FlexCollege via w.ephraim@hetflexcollege.nl 
 
De vacature is opengesteld tot 22 juli 2020. Indien eerder een geschikte kandidaat is gevonden sluit 
de vacature. 
 
Voor inhoudelijke vragen of meer informatie over de functie dan kun je contact opnemen met 
Wendelien Ephraim op telefoonnummer 06 28 715 167 
 
Meer informatie over onze organisatie vind je op www.swvzhw.nl en/of www.hetflexcollege.nl 
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