Afdeling/Regio Tandem programmagroep
FC Social Work (Voorheen Futsal Chabbab)
Onderwijsniveau
HBO
Opleiding/studierichting en niveau
Sport en Bewegingseducatie, Culturele en Maatschappelijke Vorming, Maatschappelijk Werk en
Dienstverlening, Pedagogiek, Sportkunde, Sport Gezondheid en Management, Social Work
Studiejaar
Derde jaar
Ingangs- en einddatum
Heel studiejaar (S-route of F-route)
Info stagewerkplek
FC Social Work heeft twee programma’s ontwikkeld: Futsal Chabbab en Move2Work
1. Futsal Chabbab
Futsal Chabbab biedt zaalvoetbalactiviteiten in combinatie met huiswerkbegeleiding aan voor
jongeren tussen de 9 en 16 jaar. Deze jongeren komen hoofdzakelijk uit diverse aandachtswijken
in Nijmegen. Futsal Chabbab is momenteel actief in de wijken: Dukenburg, Hatert, NeerboschOost, Heseveld en Willemskwartier.
De zaalvoetbalactiviteiten worden door de jongeren gezien als de hoofdactiviteit binnen Futsal
Chabbab. Voor ons is dit echter een middel om de daadwerkelijke doelen te bereiken, namelijk:
goede schoolprestaties en het vertonen van goed gedrag o.a. in de wijk en op school. Door het
geven van huiswerkbegeleiding proberen wij meer zicht te krijgen op de schoolresultaten van de
jongeren en de jongeren op dit gebied te ondersteunen en motiveren.
Het zaalvoetballen wordt dus als middel ingezet om de jongeren te belonen voor hun goede gedrag
in de wijk en op school.
Onze interventie is erop gericht om schooluitval te voorkomen en leefbaarheid in de wijk te
vergroten. De methode staat inmiddels ook beschreven als ‘’bewezen effectief’’ bij Movisie, de
landelijke databank voor effectieve sociale interventies.
Overige activiteiten
Futsal Battle: Dit is een jaarlijkse competitie die gespeeld wordt tussen diverse wijken in Nijmegen.
Dit zijn ook wijken waarin Futsal Chabbab niet actief is.
Bij de Futsal Battle ligt het accent op dat de jongeren respectvol met elkaar en hun omstanders
moeten omgaan. Vandaar dat het Fair Play klassement binnen de Futsal Battle voorop staat.
2. Beweegprogramma Move2Work
In samenwerking met FC Social Work heeft het Regionaal Werkbedrijf van de Regio Nijmegen
Move2Work opgestart. Dit is een beweegprogramma voor jongeren van 17 tot 27 jaar die een
WWB-uitkering ontvangen. Het doel van het beweegprogramma is om deze deelnemers 'werkfit' te
maken zodat zij uiteindelijk (weer) een opleiding kunnen starten of aan het werkt kunnen gaan.
Door middel van sport en persoonlijke begeleiding worden de deelnemers hierin gemotiveerd en
geactiveerd.
Stage taken
Als stagiair bij FC Social Work krijg je verschillende taken toebedeeld.
Sport als middel:
Futsal Chabbab werkt met sport als middel, vandaar dat je je tijdens deze stage zult bevinden in
een sportieve omgeving. Sport is een versterker als het gaat om de sociale cohesie. Sport is ook
een prima middel om teamgeest en samenspel te stimuleren. Verschillende vaardigheden die je in
de maatschappij goed van pas komen leer je binnen de sportwereld.

Student 2e jaar:
Als tweedejaars student wordt je gekoppeld aan een van de wijken waarin Futsal Chabbab actief is.
Tijdens de trainingsmomenten in jouw wijk ben je aanwezig en ondersteun je de trainers, je zorgt
voor een degelijke warming-up en zorgt samen met de trainers dat alles soepel verloopt. Naast je
werkzaamheden tijdens de trainingen ondersteun je ook de coördinator van jouw wijk. Deze
werkzaamheden bestaan uit administratieve taken zoals aanwezigheidsformulieren digitaliseren en
planningen maken.
Ook wordt er van je verwacht dat je aanwezig bent bij de Futsal Battle.
Student 3e jaar:
Naast de taken die een tweedejaars student doet, krijg je als derdejaars student ook meer
organisatorische en coördinerende taken. Je kan ingedeeld worden als wijkcoördinator: hierbij
stuur je de trainers, ondersteuners, en huiswerkbegeleiders in jouw wijk aan. Ook kan je ingedeeld
worden voor taken bij Move2Work.
Werktijden
De werktijden zijn per wijk verschillend en worden in nader overleg bepaald. Door de verschillende
trainings- en huiswerkbegeleiding momenten per wijk, wordt er een flexibele instelling van je
verwacht. Het kan voorkomen dat je in de avond en/of het weekend aanwezig moet zijn.
Uren-omvang
8 uur per week (2e jaar) 32 uur per week (3e jaar)
Wat wij bieden
Wij bieden een dynamische werkplek aan in een groot, gezellig team met stagiaires vanuit
verschillende opleidingen!
Je doet ervaring op met het sociaal gedrag van jongeren. Een uitdagende klus waarbij beroep
wordt gedaan op jouw vermogen om jongeren te stimuleren o.a. in sport en schoolbetrokkenheid.
Daarnaast kan je bij FC Social Work jezelf ontwikkelen aan de hand van jouw persoonlijke doelen.
FC Social Work speelt hier op een passende wijze in. Je gaat echt zelf aan de slag en krijgt veel
vrijheid.
Tot slot zal je met veel verschillende partijen te maken krijgen zoals de Gemeente Nijmegen,
Straatcoaches, ZZP'ers en jongerenwerkers vanuit Bindkracht10. Een mooie kans dus om een
netwerk op te bouwen!
Ook 2e jaars studenten kunnen reageren op deze vacature
Naam praktijkbegeleider/contactpersoon/functie
Said Achouitar (algemeen manager FC Social Work),
e-mailadres: said@fcsocialwork.nl

