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In het Kinderrechtencollectief bundelen organisaties hun krachten om op te komen voor belangen van kinderen en toe te zien op de borging van kinderrechten in deNederlandse wet, beleid

en praktijk. Het Kinderrechtencollectief bestaat uit UNICEF Nederland, Kinderpostzegels Nederland, Defence for Children, Savethe Children en NJR, met als adviseur het Nederlands Jeugdinstituut.

 

 

Vacature: Stagiair(e) Kinderrechtencollectief 
 

Over het Kinderrechtencollectief 

In het Kinderrechtencollectief bundelen organisaties hun krachten om op te komen voor belangen van kinderen en zien zij 

toe op de borging van kinderrechten in de Nederlandse wet, beleid en praktijk. Ook geeft het Kinderrechtencollectief 

voorlichting over kinderrechten.  

We bestaan momenteel uit zes kernleden. Dit zijn de kinderrechtenorganisaties: Defence for Children, UNICEF Nederland, 

Kinderpostzegels, Save the Children, Terre des Hommes en de Nationale Jeugdraad. Het naar buiten treden in een collectief 

bevordert de impact en de slagkracht in het streven naar een brede toepassing van het VN-Kinderrechtenverdrag. Een sterk 

collectief geeft daarnaast een structuur om als gezamenlijke gesprekspartner richting de overheid op te treden. Het 

Kinderrechtencollectief heeft een coördinator (0.6 fte) en een onbezoldigd onafhankelijke voorzitter. Het secretariaat is 

gevestigd bij Defence for Children. 

 

Vacature: 

Stageperiode:   Zes maanden (drie dagen per week) 

Startdatum:   juli 2019 of eerder 

Stagevergoeding:  € 150,-  

 

Werkzaamheden: 

Ter ondersteuning van de coördinator stel je als stagiair(e) wekelijks een politiek weekoverzicht op; een overzicht van de 

politieke ontwikkelingen die raken aan het IVRK. Je voert een evaluatie van het weekoverzicht uit, presenteert de uitkomsten 

en voert de verbeteringen door. Je bereidt evenementen inhoudelijk voor en ontwikkelt daarvoor materialen. Je woont de 

werkgroep vergaderingen bij en werkt de notulen uit.  

 

Kennis, vaardigheden en competenties: 

• je studeert op WO- of HBO-niveau biivoorbeeld politicologie of rechtsgeleerdheid;  

• je hebt affiniteit met mensenrechten, kinderrechten in het bijzonder; 

• je volgt de politiek; 

• je bent vasthoudend en werkt accuraat; 

• je hebt een vlotte pen; 

• je kunt zelfstandig werken en bent flexibel 

• je beschikt over een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. 

 

Wij bieden: 

• een uitdagende stage in een klein team binnen een netwerk van inspirerende kinderrechtenorganisaties; 

• een dynamische en flexibele werkomgeving in het Kinderrechtenhuis in Leiden met ruimte voor eigen 

verantwoordelijkheid en initiatief. 

 

Kinderbescherming: 

Defence for Children voert een actief kinderbeschermingsbeleid. Daarom vragen wij kandidaten tot naleving van onze 

gedragscode en medewerking bij het opvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag. 

 

Reageren? 

Ben je geïnteresseerd in deze stage, stuur dan je uitgebreide motivatiebrief en CV vóór 3 juni 2019 uitsluitend via de e-mail 

naar: m.vandepavert@defenceforchildren.nl. Voor nadere informatie kun je bellen met coördinator van het 

Kinderrechtencollectief Brigitte Boswinkel op telefoonnummer 071-5160980. 
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