
 

Vacaturenummer: 17-36 
 
 
Binnen Yorneo zijn we per februari 2018 op zoek naar een gemotiveerde en enthousiaste 
student voor de functie van: 

 
 

Stagiair(e) MOC Emmen (Medisch Orthopedagogisch Centrum)  
 
 
Locatie: Emmen (het jonge kind) 
Aantal uren per week:  32 uur 

 
Yorneo  

Thuis in opvoeden en opgroeien  

Yorneo ondersteunt en begeleidt kinderen, jongeren en gezinnen, als er zorgen zijn over de 

ontwikkeling van een kind of het gedrag dat een kind vertoont. Als specialist in opvoeden en 

opgroeien is Yorneo er voor jeugdigen in de leeftijd van 0 tot 23 jaar en hun opvoeders bij 

uiteenlopende en complexe opvoed- en opgroeiproblemen. 

 

Ons aanbod varieert van korte, lichte interventies tot intensieve specialistische hulp. 

Deskundig, op maat en snel inzetbaar. Yorneo is er voor kinderen, jongeren, ouders of 

verzorgers, professionals op de kinderopvang, leerkrachten en docenten. 

 

Bij Yorneo geloven we in jeugdhulp dicht bij het kind of de jongere. Het liefst ondersteunen 

we hem of haar in een zo vroeg mogelijk stadium. Bij voorkeur in zijn eigen omgeving en 

soms, als het nodig is, in de vorm van verblijf. Zo kort mogelijk en waar nodig tot 

volwassenheid. Door een gezamenlijke aanpak met thuis, school en jeugdhulp bieden we 

onze hulp op maat. Hierdoor is de kans van slagen het grootst. 

 
MOC’s  

Yorneo heeft in elke sub regio van Drenthe een team gevormd waarin pedagogisch en 

ambulant hulpverleners, therapeuten, gedragswetenschappers, kinderarts, 

kinderverpleegkundige en klinisch psycholoog zijn ondergebracht die in nauwe afstemming 

binnen een multidisciplinair team zorgen voor een passende behandeling op het snijvlak van 

somatische, orthopedagogische en systemische aspecten. Naast kinderen met 

ontwikkelingsproblemen is er ook een nauwe samenwerking met het ziekenhuis wat maakt 

dat het kind/gezin ondersteuning kan vragen bij somatische onverklaarbare lichamelijk 

klachten, waaronder zindelijkheid en continentieproblematiek. 

 

Het resultaatverantwoordelijke team MOC werkt vanuit drie locaties: Hoogeveen, Assen en 

Emmen.  

 
De stage-werkzaamheden 

Waar je ook werkt binnen Yorneo, je krijgt altijd te maken met kinderen, jongeren én hun 

ouders of verzorgers. Yorneo gelooft namelijk dat veranderingen alleen mogelijk zijn, 

wanneer de omgeving van een kind of jongere mee verandert. Elke behandeling richt zich 



 

dus op het cliëntsysteem. Je stage heeft een logische opbouw. Verantwoordelijkheden en het 

zelfstandig uitvoeren van taken nemen toe, afhankelijk van je individuele ontwikkeling. 

 

Als stagiaire ben je aanwezig bij alle belangrijke overleggen. Daarin worden, naast 

organisatorische zaken, ook behandelingen besproken. Daarbij wordt gekeken naar wat 

werkt, wat kan meer worden ingezet om doelen te halen voor kind en gezin. Dat vraagt 

reflecteren op het eigen handelen ten aanzien van kind/gezin. Doordat je in een team werkt, 

leer je van anderen. Uiteindelijk is het doel om ook binnen het team een eigen plek in te 

nemen en te laten zien dat je zelfstandig, vanuit inzicht in jezelf en openheid over je eigen 

handelen, durft te reflecteren op de hulpverlening die jij voor ogen hebt. 

 

Er wordt gewerkt in een resultaat verantwoordelijk team en dit vraagt ook meedenken en 

meedoen in een breder organisatorisch kader. 

 

De vacature voor deze stageplek is gericht op de behandelgroep van het jonge kind met de 

leeftijd van 3 tot 6 jaar. In de behandelgroep van het jonge kind werk je, samen met ouders 

en andere betrokkenen, aan verschillende doelen die betrekking hebben op het kind en zijn 

of haar omgeving. De kinderen komen meerdere dagen in de week naar de behandelgroep. 

In de behandelgroep wordt met verschillende methoden gewerkt. Hierbij wordt er gekeken 

naar de kinderen en naar wat het beste bij het kind aansluit, zodat ieder kind zich binnen zijn 

eigen mogelijkheden zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Door het aanbieden van 

verschillende activiteiten worden alle ontwikkelingsgebieden van het kind gestimuleerd. 

Samen met het multidisciplinair team wordt er gekeken naar de hulpvraag van ouders en 

school of peuterspeelzaal en hoe daar het beste bij kan worden aangesloten. Observatie en 

diagnostiek spelen hierbij een belangrijke rol. 
 
Functie-eisen: 

 Derdejaars HBO Sociaal Werk richting Jeugd; 

 Je hebt affiniteit met de doelgroep; 

 Je bent snel van begrip en kunt goed doorpakken; 

 Je bent een teamplayer maar kunt zelfstandig ook prima werken; 

 Een lerende instelling hebben en alles willen oppakken; 

 Communicatief vaardig en makkelijk in het leggen van contacten; 

 Je bent ambitieus en toont eigen initiatief; 

 Serieuze werkhouding. 

 
Arbeidsvoorwaarden: 

Yorneo biedt een inspirerende, uitdagende werk- en leeromgeving. We bieden een 

stagevergoeding van € 250,- per maand, op basis van een stageplaats van 32 uur (of meer) 

per week. Op de dagen dat je OV-chipkaart niet volledig geldig is, kun je in aanmerking 

komen voor een reiskostenvergoeding. Verder bieden we goede begeleiding, een leerzame 

omgeving en gezellige collega’s! 

 
Informatie over deze vacature: 

Voor meer informatie over deze vacature, kun je bellen met Dieuwerke Heijne (Pedagogisch 

Hulpverlener Emmen), telefoonnummer 0592 – 324 750. 

 



 

Solliciteren: 

Je schriftelijke sollicitatie voorzien van CV kun je tot en met 17 januari 2018 mailen naar 

sollicitatie@yorneo.nl met als mailonderwerp 17-36 (vacaturenummer). Geef in je motivatie 

duidelijk aan voor welke locatie je solliciteert. Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in de 

week van 22 januari 2018. 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 


