
vacature tekst stagiaire: 

 

Over Xperanza 

Xperanza is een Nederlandse organisatie in Spanje die op basis van het “ervarend leren” 

principe en de cognitieve gedragstherapie begeleiding en behandeling biedt aan Nederlandse 

jongeren met een licht verstandelijke beperking en bijkomende gedragsproblematiek. In de 

binnenlanden van de costa blanca krijgen de jongeren van Xperanza de mogelijkheid om 

buiten hun (veelal) destructieve netwerk en leefomgeving in Nederland positieve 

leerervaringen op te doen. Het multidisciplinaire team van Xperanza stimuleert en begeleidt 

de 3 groepen jongeren in het versterken van hun identiteit en het aanleren van vaardigheden 

binnen een uitdagende dagelijkse routine en tijdens de therapiemomenten met orthopedagoog 

en gz-psycholoog. 

Het team van Xperanza kenmerkt zich door een positieve “hands on” mentaliteit binnen een 

informele sfeer waarin een pioniersgeest niet wordt geschuwd. Staand naast de jongere en 

zoveel mogelijk vanuit “de gelijkwaardigheid” neemt iedere medewerker de gelegenheid om 

zijn/haar specifieke krachten in te zetten, waardoor het aanbod van leermomenten continu in 

ontwikkeling is. Outdooractiviteiten, arbeid, de ontwikkeling van (therapeutische) modules en 

workshops, sport en beweging, (psycho)educatie en therapie zijn speerpunten waar veel 

aandacht voor is. Specifiek voor het Xperanza team is dat de medewerkers behalve een 

pedagogische achtergrond en opleiding affiniteit of ervaring hebben op een ander terrein. 

Voorbeelden hiervan zijn collega’s met een sport-, horeca en onderwijsachtergrond. 

Wie zoeken wij 

Wij zijn op zoek naar stagiaires met een ondernemende geest, die vanuit hun eigen 

verantwoordelijkheid in staat zijn zelfstandig vorm te geven aan hun leerproces, hulp kunnen 

vragen wanneer dat nodig is en die naast hun eigen ontwikkeling een bijdrage willen leveren 

aan de verdere ontwikkeling van de begeleiding aan de jongeren van Xperanza. Je kunt jezelf 

herkennen in het volgende: 

* Je bent tenminste 21 jaar oud 

* Je zit in ieder geval in het 2e  studie jaar van een van de opleidingen SPH/MWD/toegepaste 

psychologie 

* Je kunt zelfstandig vorm geven aan je leerproces en bent assertief in het vragen om hulp 

* Je hebt een ondernemende geest 

* Je beschikt over een flinke dosis zelfreflectie 

* Je hebt een positieve, neutrale, stabiele basishouding 

* Je kunt jezelf staande houden in spanningsvolle situaties op de groep 

* Je vindt het een uitdaging om een unieke ervaring op te doen in een ander land, weg van 

familie en vrienden 



* Je wilt behalve jezelf ontwikkelen een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van je 

stagebedrijf 

* Je beschikt over een rijbewijs 

* Je stageperiode duurt ten minste 5  maanden bij voorkeur 10 maanden 

Wat biedt Xperanza je 

* Een uitdagende stageplaats in een organisatie die vol in ontwikkeling is 

* en waar je (mits je zover bent) snel kunt toegroeien naar een taakvolwassen hulpverlener 

* De mogelijkheid om in een fijn klimaat, een mooie omgeving en boeiende cultuur vorm te 

geven aan je eigen (beroeps)ontwikkeling 

* Begeleiding van een betrokken team 

* Woonruimte in het stagehuis in het naastgelegen dorp 

* De mogelijkheid om door middel van het draaien van slaapdiensten (naast je stage-uren) je 

woning en je verblijf in Spanje te bekostigen 

* En een onvergetelijke stage- en levenservaring 

Contact 

Herken je jezelf in onze werkwijze en in bovenstaande tekst, dan nodigen we je van harte uit 

om te solliciteren! Stuur je motivatiebrief met CV naar: stage@xperanza.nl 
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