
>  WAAROM AMERPOORT?

Amerpoort geeft je een goede gelegenheid om te ervaren hoe het 

echte werk eruit ziet. Je ontdekt of het werk bij je past en of jij ook 

bij Amerpoort past. Voor de cliënten is het ook goed dat je er 

bent; je brengt nieuwe energie in huis, nieuwe ideeën. Je werkt 

mee aan het vergroten van hun leefwereld. Als stagiair doe je 

 onder begeleiding van ervaren medewerkers praktijkervaring op. 

Dat kan op verschillende plekken binnen Amerpoort. Door de 

grote diversiteit aan cliënten is er altijd wat te leren. We hopen 

dat je na je stage terugkijkt op een bijzondere tijd. Daar hebben 

we allemaal wat aan.

>
 WAT VRAGEN WE VAN JOU?

Om in aanmerking te komen voor een stage, moet je een erkende 

opleiding volgen. Bijvoorbeeld een MBO-opleiding in zorg en 

welzijn op niveau 3 of 4. Of een HBO-opleiding zoals Social Work, 

Verpleegkunde of SPH. Doe je opleiding buiten de zorg en wil je 

kennismaken met Amerpoort? Neem contact op, dan kijken we 

naar de mogelijkheden bij andere / ondersteunende afdelingen 

van Amerpoort. Voor alle stages bij Amerpoort heb je een VOG 

(verklaring omtrent gedrag) nodig. Wij betalen die voor je. Op de 

meeste locaties is een vaccinatie tegen Hepatitis B verplicht; je 

opleiding is daarvoor in principe verantwoordelijk.

Leren bij Amerpoort doe je elke dag. Dat geldt voor de client die zich – hoe langzaam soms ook – met jouw 
hulp altijd blijft ontwikkelen. Het geldt ook voor de stagiair. Ben jij een enthousiaste en ondernemende 
 student, die van een uitdaging houdt? En zoek je een stage? Dan ben je bij ons aan het goede adres.
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>  WIL JE BIJ ONS STAGE LOPEN?

Kijk dan op de website www.werkenbijamerpoort.nl. Via het kopje 

Leren / Stage Gehandicaptenzorg vind je alle benodigde informa-

tie. Stuur je brief je motivatie en je met curriculum vitae (CV) naar 

stages@amerpoort.nl. Het is goed om in je brief aan te geven: met 

welke doelgroep je wilt werken, welke locatie jou aanspreekt, hoe 

lang je stage gaat lopen en op welke dagen je beschikbaar bent. 

Bij de kennismaking besluiten jij en de werkbegeleider of de stage 

doorgaat.

>  WAT BIEDT AMERPOORT? 

Amerpoort is een erkend leerbedrijf. We besteden veel zorg aan 

een goede stagematch en de juiste begeleiding. Je werkbegeleider 

heeft de kennis en vaardigheden in huis om jou goed te begeleiden. 

Loop je meer dan 150 uur stage, dan ontvang je een stagever-

goeding op basis van de cao Gehandicaptenzorg. We werken met 

eigen stageovereenkomsten, waarin we de afspraken goed op 

papier zetten. Naast stages biedt Amerpoort ook andere moge-

lijkheden om leren en werken te combineren. Bijvoorbeeld voor 

zij-instromers, leerlingen en studenten van Leerhuis Hoenderberg.

MEER INFORMATIE EN AANMELDEN?

Wil je misschien stagelopen bij Amerpoort? Kijk dan op www.werkenbijamerpoort.nl (klik door op Leren / Stage Gehandicaptenzorg).

Ook kun je ons bereiken via e-mail (stages@amerpoort.nl) of via de receptie van Amerpoort, 035 647 55 55.   
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Romee: “Iedere dag bespreken de stagiaires met de 

vaste begeleiding wie welke cliënt ondersteunt. 

Hierdoor rouleer je en leer je alle cliënten kennen”, 

zegt Romee. “Per cliënt wordt bekeken wat die dag 

 wnodig is. Amerpoort biedt daarmee echt zorg op 

maat. Dat vind ik zo mooi.” 

Narzis: “Door de diversiteit in het leerhuis leren we 

veel van elkaar. Tijdens het werk worden we gecontro-

leerd, zonder dat het voelt als controle. Iedereen helpt 

elkaar; ook de stagiaires onderling. Er is een goede, 

open sfeer, waardoor alles bespreekbaar is.”

“Bij mijn eerste kennismaking met de bewoners van het 

leerhuis vond ik het moeilijk contact met hen te maken. 

Ze zijn meervoudig beperkt. Dat was nieuw voor mij. 

Als ik daar nu aan terugdenk, snap ik niet waar die zorg 

vandaan kwam. Ik weet nu vaak met één blik in de ogen 

wat er met iemand aan de hand is.”

NARZIS EN ROMEE OVER HUN STAGE IN 
EEN LEERHUIS VAN AMERPOORT 
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Romee en Narzis met cliënt Thea van Rijswijk (Muzeplein 6)
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