
 
 
Vacature stagebegeleider MBO Oog voor Utrecht   
                                                                                    februari 2023 
 
Organisatie 
 
Bij Oog voor Utrecht kunnen ouderen VR brillen uitproberen, koffiedrinken, meedoen met 
stoelgym of jam (‘toffe peren’ en ‘ouwe bessen’) maken én verkopen! Stichting Oog voor Utrecht 
(OvU) is niet ‘your everyday’ inloop voor ontmoetingen. Het is ook een broedplaats voor sociale 
innovatie rondom ouderen met het doel om eenzaamheid tegen te gaan en zelfredzaamheid te 
bevorderen. OvU verzorgt middenin de wijk Noordwest 3 inloop ochtenden die bezocht worden 
door 200 (kwetsbare) ouderen en er is een (bel)maatjesproject waar 100 ouderen gematcht zijn. 
Ook is OvU wijkinformatiepunt. OvU maakt voor sommige ouderen nét het verschil dat ze thuis 
kunnen blijven wonen. 
 
Stichting Oog voor Utrecht is een betrokken opdrachtgever voor 4 freelancers. Elke collega 
brengt een eigen achtergrond en talent mee. Daarnaast is er een betrokken kern vrijwilligers die 
de inlopen en het maatjesproject mede mogelijk maken. Jaarlijks werken we met zo’n 22 
stagiaires per jaar vanuit verschillende opleidingen vanuit het MBO. Samen bereiden we 
jongeren voor op de arbeidsmarkt van morgen.  
 
Als Stagebegeleider (8 tot 12 uur in de week, in overleg) draag je bij aan de wereld van zorg & 
welzijn voor ouderen gericht op zelfredzaamheid en het tegengaan van eenzaamheid. Daarbij is 
voor ons de koppeling van het sociale werk (welzijn) aan zorg essentieel, omdat de werelden 
van zorg en welzijn behoorlijk gescheiden zijn, maar in de praktijk direct van invloed op elkaar. 
Jij gaat studenten werven en onderhoudt contact met de scholen. Je gaat de stagiaires uitdagen 
om de stage succesvol te laten verlopen. 
Je motiveert en inspireert studenten tijdens de stage en begeleid hen samen met de 
praktijkbegeleider. Je bent creatief in contact maken, kan goed plannen en overziet de 
leerdoelen van de student. Voorop staat dat de theorie aansluit op de praktijk. Op die manier 
kunnen onze studenten het maximale uit hun stage én opleiding halen. Ervaring met werken in 
de sector zorg & welzijn is een flinke pré. Op die manier kun je jouw praktijkkennis delen met 
toekomstige talenten voor de sector.  
 
Profiel: 

Vaardigheden: 



- Affiniteit met studenten, ouderen & vrijwilligers 
- Vermogen om in te leven en tactisch omgaan met de doelgroep 
- Geduldig en goede communicatieve eigenschappen 
- Proactieve instelling 

Wat wordt er van je verwacht? 

- Werven van studenten, vacatureteksten maken, plaatsen en contact onderhouden met 
scholen. In samenwerking met onze freelancer communicatie 

- De introductie van de student verzorgen (kennismaken met de werkorganisatie en 
zorgen voor passende werkplek) 

- Administratieve taken regelen en borgen: zoals het VG, overeenkomst en 
sleutelformulier 

- Het beoordelen van het plan van aanpak 
- De voortgang van de opdracht bespreken, aan laten sluiten van theorie op de praktijk en 

de planning bewaken 
- Het controleren van een tussen-, concept- en eindverslag en voor gezien tekenen, in 

samenwerking met de praktijkbegeleider 
- Overleg plegen met de stagedocent tijdens diens bezoek (of zo nodig op andere 

tijdstippen) over het verloop van de afstudeeropdracht  
- Het bijwonen van de eindpresentatie en mede beoordelen van de door de student 

uitgevoerde afstudeeropdracht  

Daarnaast beschik je over: 

- Een afgeronde relevante mbo-opleiding richting zorg & welzijn: 
- Ervaring met begeleiden van studenten tijdens hun stage; 
- Recente en relevante werkervaring binnen zorg & welzijn 

Onderwijs voor de toekomst maken we samen. Voor jouw inzet als stagebegeleider bij Stichting 
Oog voor Utrecht kun je rekenen op de volgende arbeidsvoorwaarden (8 tot 12 uur in de week, 
in overleg): 

- Periode per direct 
- Ondersteuning door de directie 
- Een jonge organisatie 
- Informele en gezellige sfeer 
- Creëren van maatschappelijke impact; in alle leeftijdsgroepen groeit het aantal inwoners 

in Utrecht, maar de groei is het sterkst bij 65 – plussers 
- Freelance uurtarief in overleg 

Periode: 

Voor de periode van 2023 zoeken we een stagebegeleider die 8 tot 12 uur in de week wil 
komen werken. (We staan open voor overleg over het aantal dagen en hybride werken) 

Geïnteresseerd? 



Heb je vragen over de vacature? Bel of mail ons. In een persoonlijk gesprek wordt de functie 
verder toegelicht en kijken we wat er wel of niet bij je past. Stuur je korte motivatie, startdatum 
in overleg.   

Contactpersoon: Noortje Rozema 

Telefoonnummer: 06 42 256 732 

Mail: info@oogvoorutrecht.nl 


