HBO Pedagogiek/SPH stagemogelijkheden
Binnenkort mag je stage lopen en mag je kennis maken met de praktijk als aankomende SPH’er of
(ortho)pedagoog. Onderdeel van je opleiding is het volgen van een (langdurige) stage. Daarnaast is het
volgen van een stage ook direct dé manier om kennis te maken met de praktijk en om mee te lopen
met bijvoorbeeld een opvoedadviseur.
Wellicht is de GGD Hollands Noorden (GGD HN) een leuke stageplek voor jou!

Wat bieden wij?
De GGD HN biedt per schooljaar 1 stageplaats aan voor een student (ortho)pedagogiek/SPH. De duur
van de stage kan variëren. De voorwaarden op een rij:


Je bent derde of vierdejaars HBO- of universitair student;



Je volgt de studie Pedagogiek (HBO), Sociaal Pedagogische Hulpverlening (HBO) of Pedagogische
Wetenschappen (WO).

De GGD HN biedt een gevarieerd stage programma aan:


Loop je stage gedurende je derde of vierde jaar met als hoofddoel om praktijkervaring op te doen?
Dan kijk je gedurende minimaal één maand mee met verschillende disciplines (o.a. jeugdarts,
jeugdverpleegkundige, screener etc.) binnen de sector Jeugdgezondheidszorg. Bij voorkeur bij één
Centrum voor Jeugd en Gezin om een goed beeld te kunnen vormen van hoe de
jeugdgezondheidszorg werkt. Je kijkt bijvoorbeeld met een opvoedadviseur en Video-hometrainer
mee zodat je een beeld krijgt wat hun werk inhoudt. Afhankelijk van je opdracht van je opleiding
kan het zijn dat je stage naast het opdoen van praktijkervaring ook een onderzoeksopdracht omvat.



Heb je vooral een stage met een beleids- of onderzoeksdoel? Je gaat samen met de GGD HN werken
aan een beleids/onderzoeksdoel.

Heb je interesse of wil je meer informatie?
De GGD HN biedt per schooljaar 1 stage aan.
Heb je interesse in een pedagogische of SPH stage bij de GGD HN voor het komend schooljaar of wil je
meer informatie, dan kan je tot 15 april je motivatiebrief en CV mailen naar
sollicitaties@ggdhollandsnoorden.nl.

