
Een dag uit het leven van... een stagiaire bij de jeugdreclassering 
 
1. Hoe ziet jouw gemiddelde werkdag eruit?  
Als stagiaire bij de jeugdreclassering is iedere dag anders. Je bent grotendeels de baas over 
je eigen agenda. Als stagiaire doe je eigenlijk precies hetzelfde als jouw collega’s, alleen 
onder supervisie. Om in de jeugdzorg te mogen werken, moet je beschikken over een SKJ 
registratie. Als stagiaire beschik je hier nog niet over. Dit betekent dat er tijdens afspraken 
altijd een collega meegaat. Deze collega zit erbij, maar verder is het aan jou om het woord te 
doen en het gesprek te leiden.  
Mijn werkdag begint vaak met het beantwoorden van mails en het bijwerken van het 
cliëntendossier. Daarna kan ik veel verschillende afspraken hebben. Het kan zijn dat er een 
voorgeleiding of een zitting in de rechtbank gepland staat. Zodra dit een nieuwe zaak is ga ik  
daarheen om uitleg te geven over wat jeugdreclassering is en wat kunnen wij bieden. Het 
kan ook zijn dat het voorgeleiding of zitting is in een lopende zaak waar ik al bij betrokken 
ben. In dat geval zit je daar met een informerende functie en dien je de rechter te informeren.  
Verder staan er regelmatig afspraken gepland met een jongere, ouders, school of iemand 
anders uit het netwerk van de cliënt die je begeleidt. Ook heb ik gesprekken bij 
woongroepen, behandelinstellingen, verslavingszorg, etc. Het ligt er ook aan wat er op dat 
moment speelt in het leven van de cliënt.  
Naast het contact met de jongere, ouders en andere betrokkenen neem ik ook deel aan 
overleggen tussen verschillende ketenpartners. Deze overleggen vinden vaak één keer in de 
maand plaats. Denk hierbij aan overleggen met politie, de gemeente, leerplicht, 
jongerenwerk etc. Ook heb ik iedere week casuïstiek bespreking met mijn collega’s.  
 
2. Hoe vind je het om stage te lopen bij JbOV? Wat vind je het leukst en wat en minst leuk? 
Ik vind het erg leuk om stage te lopen bij JbOV. Ik vind het leuk, omdat er vooral veel 
afwisseling is in het werk. Geen dag is hetzelfde en iedere jongere is anders. Zaken zijn vaak 
op meerdere gebieden complex, waardoor iedere zaak weer een uitdaging is. Het leukst vind 
ik dan ook het zien van de stappen die er gezet worden, maar ook de samenwerking die je 
hebt met verschillende organisaties.  
 
3. Wat heb je tot nu toe allemaal geleerd tijdens je stage bij JbOV? 
Tijdens mijn stage heb ik tot nu toe veel geleerd over het jeugdstrafrecht en het proces daar 
omheen. Hoelang mag een jongere vastzitten en welke afwegingen worden er in de 
rechtbank gemaakt? Ook heb ik geleerd wat het van jou als werker vraagt om in het 
gedwongen kader te werken. Wat moet jij in de begeleiding juist wel of niet doen en wat voor 
effect hebben verschillend manieren van werken? Door de overleggen met ketenpartners 
heb ik geleerd wat een ieders rol is en hoe iedereen verschillend, vanuit zijn eigen discipline, 
naar dezelfde zaak kan kijken.  
 
4. Wat zijn volgens jou de belangrijkste eigenschappen die iemand moet hebben om stage te      
   lopen bij JbOV?  

Om stage te lopen bij de jeugdreclassering is het van belang dat je stevig in je schoenen 
staat. Je hebt te maken met heftige zaken en omdat de begeleiding vaak in het gedwongen 
kader plaatsvindt, heb je ook te maken met jongeren die hier onwelwillend tegenover staan. 
Ook is het belangrijk dat je jouw eigen grenzen durft aan te geven, zowel bij cliënten als bij 
collega’s. Als laatste is het belangrijk dat je open staat voor anderen en dat je soms ook 
buiten je eigen referentiekader kunt kijken. Wat voor jou gewoon is kan voor een ander niet 
vanzelfsprekend zijn en het is goed om je daarvan bewust te zijn.  
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