Stagiaire Toegepaste Psychologie gezocht
voor de periode september 2021 t/m februari 2022
SPRINT (pre)Campus is een IT-zorgvoorziening en is dé plek voor jongeren en
(jong)volwassenen met ASS, AD(H)D, hoogbegaafdheid en NAH om te ontdekken waar
persoonlijke interesses en talenten liggen. Bij SPRINT begeleiden wij onze sprinters(=cliënten)
middels individuele trajecten om in korte periodes (sprints) met persoonlijke doelen aan de slag
te gaan. Via onderstaande link is meer informatie te vinden over SPRINT http://bit.ly/2o3gzxO
Over de stage
Tijdens je stage maak je deel uit van het SPRINT team dat bestaat uit persoonlijk begeleiders en
IT-coaches. De werkzaamheden vinden op ons kantoor in Apeldoorn plaats. Bij de
werkzaamheden kun je denken aan:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

kennismakingsgesprekken voeren met potentiële sprinters
intakegesprekken voeren met nieuwe sprinters
inventariseren, opstellen en evalueren van (talent)zorgplannen
groepsbegeleiding geven aan de sprinters
op sociaal-emotioneel gebied individuele begeleiding geven aan sprinters
ambulante begeleiding
diagnostiek: denk hierbij aan het afnemen, rapporteren en interpreteren van
persoonlijkheids- en interessevragenlijsten.
vormgeven van de individuele trajecten
samen met je stagebegeleider overleg hebben met derden (multidisciplinair overleg)
vormgeven van nieuwe trainingen op sociaal-emotioneel gebied
bestaande begeleidingsvormen verbeteren

Wat zoeken wij in jou?
Je hebt/vindt:
o affiniteit met onze doelgroep, o.a. jongeren met
ASS/AD(H)D/hoogbegaafdheid/gedragsproblemen
o het leuk om begeleiding te bieden aan verschillende leeftijdsgroepen (van 9 tot 50 jaar)
o het leuk om in een (relatief) nieuwe organisatie stage te lopen.
Als stagiair werk je onder begeleiding en supervisie van een toegepast psycholoog of pedagoog.
De inhoud en activiteiten van je stage zijn uiteraard mede afhankelijk van je eigen initiatief en
vorderingen. Voor de start van je stage moet je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen
overleggen. Bezit van een rijbewijs is gezien de ambulante begeleiding een pre.
Solliciteren naar deze stage?
Voor meer informatie over de stage kun je contact opnemen met Mirthe Korf, via
telefoonnummer: 06 – 51 00 78 35 of mkorf@a-vision.nu.
Om te solliciteren, stuur je CV en motivatiebrief naar: mkorf@a-vision.nu

