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Wat leer je?  
Tijdens de stage verwerf je beroepscompetenties in fasen en oefen je de verschillende 
facetten van het vak. Denk aan:  
 

 kennisnemen van hulpverleningsmethodieken  
 observeren op de groep 
 oefenen met hulpverleningstaken  
 verslaglegging en rapportage 
 omgaan met cliënten 
 leren samenwerken in teamverband  
 zelfstandig werken 

 
Je kan als stagiaire in eigen tijd deelnemen aan trainingen uit ons interne opleidingsaanbod.  
 
 

Overweeg je een stage bij MOC ’t Kabouterhuis? Je bent van harte welkom.  
We hebben stages in verschillende disciplines en locaties.  
 
’t Kabouterhuis is een jeugdzorgorganisatie die expert is in het diagnosticeren, begeleiden en 
behandelen van opvoed-, gedrags-, psychische en psychiatrische problemen  
bij kinderen van 0 - 7 jaar en hun ouders.   
 
We hebben een breed aanbod: van preventie tot aan een gespecialiseerde 
(groeps)behandeling. MOC ’t Kabouterhuis werkt wijkgericht, wetenschappelijk onderbouwd, 
met een multidisciplinaire aanpak en vanuit de IMH-visie, Kansrijke Start en Kind in context.  
 

         Stage lopen bij MOC ’t Kabouterhuis: bijzonder en leerzaam 
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Welke disciplines en opleidingen?  
 
 Jeugdzorgwerker C (OPM groep) en Jeugdzorgwerker  B (gezinsbegeleider)  
Hbo-opleidingen: Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Maatschappelijk Werk en 
Dienstverlening, Social Work met profiel Jeugd, afstudeerrichting jeugdzorgwerker of 
(Ortho-) Pedagogiek. 
Een stagiaire zal, al naar gelang de discipline waarin hij/zij stage loopt op de groep werken 
en meegaan op huisbezoeken (ambulant).  
 
 Gedragswetenschapper B  
WO opleidingen: Master orthopedagogiek, pedagogiek, (ontwikkelings)psychologie.  
De student leert de in de opleiding verworven wetenschappelijke kennis te integreren in een 
beroepsmatige setting. De stagiaire krijgt de mogelijkheid om mee te lopen met een 
gekwalificeerde (ortho) pedagoog/(klinisch) psycholoog. Na de stageperiode dient de 
student te kunnen functioneren als zelfstandig werkzame gedragswetenschapper.  
Dit betekent, samengevat, dat de student de basale werkzaamheden ten behoeve van 
diagnostiek, indicatiestelling en behandeling uit kan voeren. 
 
 Logopedist 
Vierdejaars hbo logopedie studenten van de verschillende hogescholen. 
 
Stagevergoeding 
MOC ’t Kabouterhuis volgt de CAO Jeugdzorg. Onze stagiaires krijgen € 400,- bruto 
stagevergoeding per maand.   
 
Leuke weetjes 
- Vierdejaars studenten kunnen een onderzoekstage (scriptie) doen.  
Studenten die een stage bij ’t Kabouterhuis positief doorlopen en studenten die de 
praktijkstage met goed gevolg hebben afgerond, krijgen de mogelijkheid om een 
onderzoek/scriptie te doen. 
- Na afronding van je stage en in het laatste jaar van de opleiding kun je Jeugdzorgwerker D 
worden. Hieraan zijn randvoorwaarden verbonden, zoals het werken onder 
supervisie/werkbegeleiding.  
 
Meer informatie 
MOC ’t Kabouterhuis heeft meerdere locaties in 
Amsterdam, Amstelveen, Uithoorn, Hoofddorp en 
Leiden. Op diverse locaties bieden wij stageplekken 
aan. Per locatie kan de stageplek qua werkzaamheden, 
duur en werkdagen verschillen. Voor het actuele 
aanbod aan stageplekken kijk op 
www.werkenbijkabouterhuis.nl  
Wij nemen alleen sollicitaties in behandeling die via de 
website binnenkomen. Heb je een vraag? Stel deze per 
mail aan stage@kabouterhuis.nl   


