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VACATURE

Voor de Dienst Bedrijfsvoering zijn wij per direct op zoek naar een:

Stagiair veiligheid
Het Regio College is een moderne en overzichtelijke
onderwijsorganisatie in metropool regio Amsterdam.
Het Regio College biedt aan circa 6.000 studenten

» Wij zoeken


Integrale Veiligheidskunde/ Criminologie en zit

uitdagende en effectieve beroepsopleidingen waar
mogelijk samen met bedrijven en instellingen in
Zaanstreek-Waterland. De (beroeps)praktijk heeft in
het onderwijs een centrale plaats. Voor de ruim 500
medewerkers zijn hart voor studenten,
klantgerichtheid en resultaatgerichtheid belangrijke
kwaliteiten. De Dienst Bedrijfsvoering (waaronder de
teams Examenbureau, Financiële administratie,
Onderwijsservice team, Personeel- en
Salarisadministratie, Facilitair Beheer, Huisvesting,
Bedrijfsbureau (BB) en ICA vallen) ondersteunt en
adviseert de onderwijsteams en diensten van het
Regio College op uiteenlopende gebieden.

» Het team
Het team Bedrijfsbureau is op zoek naar een stagiair
veiligheid. Het team heeft een breed werkveld en
beschikt onder andere over twee veiligheidscoördinatoren waarmee je nauw zult samenwerken.
Zij adviseren en ondersteunen de organisatie op het
gebied van veiligheidsvraagstukken binnen de
school op basis van interne en externe
ontwikkelingen. Samen met het onderwijs
bevorderen we de veiligheid. We doen dit op
integrale wijze en aan de hand van vier pijlers 1)
veilig leer- en werkklimaat 2) (sociale) veiligheid in
curriculum, 3) veiligheid bij incidenten
(crisisbeheersing) en 4) veilige infrastructuur. Langs
deze pijlers ontwikkelen we veiligheidsbeleid,
gebaseerd op onder andere wet- en regelgeving,
branchenormen en algemene bestuurlijke kaders.

Je volgt een relevante hbo/wo-opleiding zoals
in je 3e of 4e jaar



Je bent voor minimaal 5 maanden beschikbaar
vanaf september. Uren in overleg.



Je bent zelfstandig, hardwerkend, nieuwsgierig
en erg gemotiveerd



Je bent in staat goed te analyseren, de rode
draad te zien en weet tot de kern te komen.



Je werkt planmatig en secuur



Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en
beschikt over goede communicatieve
vaardigheden.

» Wat ga je doen
Je voert een stageopdracht uit in het kader van de
veilige school. Je opdracht kan zowel gericht zijn op
fysieke als sociale veiligheid. We hebben al een
aantal projecten klaarliggen die jij mag oppakken
zoals de BHV-app die op maat moet worden
ingericht voor onze BHV-organisatie of het
onderzoek naar ongewenst gedrag in relatie tot het
sanctiebeleid in een pedagogisch klimaat.
We verwachten dat je de opdracht op projectmatige
wijze uitvoert zodat we deze doelgericht en
resultaatgericht uitvoeren. Je spreekt regelmatig met
mensen in en buiten de organisatie waardoor je snel
een netwerk opbouwt. Je zorgt ervoor dat je een
goed beeld krijgt van de organisatie en hoe zaken
lopen in de praktijk. Je geeft advies en doet
verbetervoorstellen. Je sluit je stageperiode af met
een presentatie.

www.regiocollege.nl

» Wij bieden
Wij bieden je een uitdagende stage bij een
professionele organisatie en een betrokken team
van collega’s waar er naast hard werken ook tijd is
voor een dolletje tussendoor. Het is een leerzame
stage waarin je je onderzoeks- en
adviesvaardigheden verder ontwikkelt en
terugkoppeling op je werkzaamheden krijgt. Er is
veel ruimte voor de inbreng van eigen ideeen. Je
krijgt gedurende je stageperiode een laptop in
bruikleen. Daarnaast krijg je een maandelijkse
stagevergoeding van €450,- (obv minimaal 4 dagen
per week).

» Informatie en sollicitatie
Voor informatie kun je contact opnemen met Esther
Bekendam, Veiligheidscoördinator, telefoon: 06 41
94 55 40 / ebekendam@regiocollege.nl.
Wil je graag bij ons stage lopen? Stuur je sollicitatie
uiterlijk vrijdag 13 augustus 2021 per e-mail aan
ebekendam@regiocollege.nl.
De gesprekken vinden plaats in de week van 16 en
23 augustus 2021 op het Regio College aan de
Cypressehout 99 in Zaandam.
Wij zijn een school die midden in de Zaanse
samenleving staat. Onze studenten hebben een
diverse achtergrond met ieder zijn eigen unieke
talenten. We geloven dat we onze studenten het
beste kunnen aanspreken met een team dat o.a. qua
leeftijd, culturele achtergrond, arbeidsvermogen,
gender en persoonlijkheid divers is samengesteld.
Daarom streven we naar diversiteit in de teams. De
verschillen in mensen helpen ons nog beter
onderwijs te geven!

