
INFORMATIE 
BROCHURE
Stages:
•  Lyvia is een erkend leerbedrijf en heeft o.a. erkende assessoren binnen  
    Zuyd Hogeschool. Wij bieden stageplekken aan studenten van mbo-,  
    hbo- en wo-opleidingen. 
•  Stages kunnen verschillen van 1 tot 5 dagen per week. 
•  Diverse studenten van bijvoorbeeld de opleiding Social Work, People  
    & Businessmanagement, Pedagogiek, Toegepaste Psychologie, 
    Facility management, Rechten, Gezondheidswetenschappen, VISTA       
    College Maatschappelijk Werk, CIOS, etc. zijn je al voorgegaan. 

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw opleiding?
Neem dan contact met ons op. Onze stage coördinator Wim Ringens 
neemt dan z.s.m. contact met je op!

www.lyvia.nl info@lyvia.nl 046 - 8505397

Wat voor een soort stages kan je lopen?
Wij gaan altijd met studenten en hun opleiding in overleg over de mo-
gelijkheden en uitdagingen die we kunnen aanbieden. Vraag naar de 
actuele projecten en mogelijkheden door het contactformulier van onze 
website met je vraag in te vullen. 
Je kunt ervoor kiezen om:

•  Voor 1 of meerdere individuele hulpvrager te gaan werken: eenzame  
    ouderen, mensen met een beperking, jongeren met een rugzak, in de  
    thuissituatie of in een zorginstelling.
•  Full time stage te lopen en hierbinnen intern mee te lopen als 
    HR-medewerker, Social worker, Toegepaste psychologie, rechten,   
    People en Business management, facility management etc.. Je bege  
    leidt dan samen met de professionals van Lyvia maatschappelijke 
    projecten en draait mee met de dagelijkse gang van zaken. 
 



•  Studieprojecten op je te nemen. Ook wanneer je een praktijkgerichte  
    opdracht zoekt, kun je bij Lyvia terecht. Meestal is dit een kortdurende,  
    afgebakende opdracht die wordt afgesloten met een aanbeveling. 
    Lyvia is erg blij met de aanbevelingen die uit deze opdrachten komen.

•  Meedraaien met maatschappelijke projecten waarbij je bijvoorbeeld  
    als rolmodel werkt voor en met kinderen met een rugzak op een basis 
    school of een VMBO opleiding. Maar ook projecten waarbij je deel  
    neemt aan projecten in buurthuizen, samen met andere (zorg) 
    aanbieders: verbinden van doelgroepen en meedoen in de maatschap 
    pij staan bij deze projecten centraal. Kijk voor de voorbeelden onder  
    het kopje ‘projecten’.

www.lyvia.nl info@lyvia.nl 046 - 8505397

Specifieke stage plekken voor 2022-2023:
Lyvia is voor schooljaar 2022-2023 voor de woensdag op zoek naar 1e, 
2e en 3e jaars studenten Social Work of Pedagogiek die 8 uur kunnen 
werken op basisscholen in Maastricht binnen diverse krachtwijken. Stu-
denten geven huiswerkbegeleiding en bespreken met leerlingen actuele 
onderwerpen vanuit de maatschappij, denk aan thema’s zoals loverboys, 
omgaan met geld, alcohol en drugs, pesten etc. Studenten functioneren 
voor deze kinderen als rolmodel buiten het gezin. Zij zullen samen met 
deze leerlingen gaan ontdekken dat iedereen gelijke kansen verdient en 
kijken hoe deze leerlingen deze kansen kunnen realiseren. Lees hier meer 
over: het buddyproject  in Maastricht.

In Meerssen zijn wij op zoek naar studenten die kinderen met een alloch-
tone achtergrond begeleiden op woensdag middag. Integratie, respect 
voor elkaars culturen en Nederlands taalontwikkeling staan centraal bij 
dit project.

Buurtontbijt op de markt in Sittard. Op 9 oktober 2022 vindt er een race 
rally plaats, met de opbrengsten van deze race rally organiseert Lyvia een 
buurtontbijt voor eenzame ouderen. Lijkt het je leuk om te zien hoe een 
sociaal project vanaf 0 tot start komt en wellicht een succes wordt? Dan is 
dit een mooie plek voor jou.
blogs, video’s en reclame.
 



Sociaal centrum Sittard  is nieuw project gestart door Lyvia. Waar je als 
student het sociale knooppunt opzet voor mensen in de buurt. Je ver-
bindt jong en oud d.m.v. activiteiten en samenkomsten te organiseren. 
Tevens kunnen de mensen uit de buurt naar binnen lopen voor hun hulp-
vraag en vorm je een loket functie voor zorgvragen.

Sociaal centrum Eijsden is een plek waar het bruist van de activiteiten, 
georganiseerd voor én door inwoners van Eijsden. Zou je ons willen hel-
pen bij het organiseren van activiteiten? Of heb je zelf een leuk idee voor 
een nieuwe activiteit? Dan is dit het project voor jou!

Meelopen op scholen in speciaal onderwijs in parkstad.

Je bezighouden met hoe het merk Lyvia zich uit naar de buitenwereld en 
de branding van het product verbeteren denk hierbij aan blogs, video’s 
en reclame.

Intern meelopen als Stagiaire als HR of rechten student.

Wil je naast je stage ook nog hulpvragen ondersteunen?
Meld je dan aan voor de Whatsapp service.


