Vacature stagiair medezeggenschap in het mbo

Vind jij het leuk om te werken met jongeren, onderwijs en (kwalitatief) onderzoek? Wil jij je inzetten
voor de belangenbehartiging van mbo-studenten? En wil je als stagiair bijdragen aan kwalitatief
onderzoek naar medezeggenschap op mbo-scholen? Dan zoeken wij jou!
Stichting Combo zoekt vanaf februari 2019 een:

Stagiair onderzoek “medezeggenschap in het mbo” voor JOB
Stichting Combo is de faciliterende organisatie van de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB)
en het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS).

Over JOB
De Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs is een organisatie die de belangen van mbo-studenten
behartigt. JOB wordt bestuurd door studenten uit het middelbaar beroepsonderwijs. Dit bestuur
wordt ondersteund door een team van beleids-en projectmedewerkers. JOB organiseert
verschillende activiteiten, informeert en vertegenwoordigt studenten. Daarnaast ondersteunt JOB de
studentenraden op mbo-instellingen en probeert JOB de medezeggenschap van studenten in het
mbo op allerlei manieren te versterken.

De inhoud van de stage
Als stagiair draag je bij aan het project “Jij beslist mee 3.0 – effectieve medezeggenschap in het
mbo”. Studentparticipatie en medezeggenschap in het mbo zijn voor verbetering vatbaar.
Studentenraden hebben formeel het recht om mee te praten over hun school en onderwijs. In de
praktijk blijkt het soms echter lastig voor scholen en studenten om hier een goede vorm in te vinden,
waarbij alle studenten ook écht mee kunnen praten over hun onderwijs. Gelukkig zijn er ook scholen
waar het wel lukt om dit goed te organiseren. Wat is nu de sleutel tot succes? Om daar achter te
komen gaan we in dit project op zoek naar “best practices” van studentparticipatie in het mbo, om
deze inzichten te vertalen naar een product om medezeggenschap in het mbo te versterken. Het
project wordt opgezet en uitgevoerd door een projectmedewerker/onderzoeker. Als stagiair
ondersteun je deze projectmedewerker. Het project bestaat uit een (kwalitatief, actie-) onderzoek
naar studentparticipatie in het mbo, het ontwikkelen van een product om deze inzichten te delen, en
het verwerken van de inzichten in trainingen voor studentenraden. Binnen het onderzoek help je
bijvoorbeeld mee met het plannen, afnemen en uitwerken van interviews, en denk je mee over de
analyse van de resultaten. Naast je werkzaamheden voor het project, draai je mee op ons kantoor.
Bijvoorbeeld door de beleidsmedewerkers te ondersteunen op hun projecten, en te helpen met het
beantwoorden van vragen die we binnenkrijgen via de klachtenlijn.

Functie eisen
•

•
•
•
•
•
•

Een mbo-student met een relevante studieachtergrond. Bijvoorbeeld: Juridisch-administratief
dienstverlener, Managementassistent/directieassistent, Medewerker marketing en
communicatie, secretaresse of Sociaal-maatschappelijk dienstverlener. (Volg je een opleiding die
hier niet tussenstaat - bijvoorbeeld in een creatieve richting - en denk je dat jouw expertise toch
een bijdrage kan leveren aan dit project? Dan nodigen we je uit wel te solliciteren. Afhankelijk
van de opleidingsrichting, kunnen we een stageopdracht op maat maken).
Affiniteit met jongeren;
Kennis van en/of affiniteit met mbo-onderwijs, medezeggenschap en studentenparticipatie; Zelf
ervaring hebben in een studentenraad of MR is een pré!
Goede organisatorische vaardigheden, ervaring met afspraken plannen en notuleren;
Zelfstandige instelling;
Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Nederlands;
Voor 16-32 uur per week (ma t/m do), over een periode van 6 maanden. Een andere stageduur
of aantal stagedagen kan in overleg bepaald worden.

Wat bieden wij
Je maakt deel uit van een klein, informeel en bevlogen team van dertien medewerkers. Daarnaast
zijn de jongerenbestuurders van JOB en LAKS regelmatig op kantoor, en zal je ook met hen
samenwerken. Er is binnen onze organisatie veel ruimte om te leren. Daarnaast bieden wij een
stagevergoeding van 200 euro per maand bij een vierdaagse werkweek.

Heb je interesse?
Stuur een motivatiebrief met CV gericht aan Linda Lemmen uiterlijk 11 februari 2019 naar
linda@jobmbo.nl onder vermelding van “onderzoeksstagiair JOB”. Daarnaast vinden we het leuk als
je een kort filmpje maakt waarin je jezelf voorstelt (max. 2 minuten; editen hoeft niet; linkje kun je in
je sollicitatiemail plakken). Als we voor 11 februari al een geschikte kandidaat vinden, wordt de
vacature eerder gesloten. Voor meer informatie kijk op www.jobmbo.nl of www.stg-combo.nl. Voor
vragen over de vacature kun je bellen (ma-di) naar 030 7900 904 (Linda Lemmen) of (wo-do) 030 79
00 905 (Carlijn Wentink).

