
 

 

Vacature: Stagiair(e) Internationale Programma’s Seksuele Uitbuiting & 

Meisjesrechten  
 

Een wereld in beweging, met kinderen die in de knel zitten of dreigen te raken, vraagt om een internationaal opererende 

belangenbehartiger die zowel deskundig als gepassioneerd is. Dat is Defence for Children. 

 

Over de organisatie 

Met onze juridische expertise, die ons onderscheidt van andere kinderrechtenorganisaties, behartigen wij de belangen 

van kinderen en jongeren op verschillende niveaus. Het VN-Kinderrechtenverdrag is daarbij ons uitgangspunt, met als 

aandachtsgebieden: kindermishandeling, kinderen in armoede, jeugdhulp, jeugdstrafrecht, migratie, seksuele uitbuiting 

en meisjesrechten. Onze focus is altijd het belang van het kind. Ons werk doen wij in Nederland maar ook in diverse 

landen wereldwijd via de netwerken van Defence for Children International en ECPAT International. In Nederland werken 

Defence for Children en ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual 

Purposes) samen als één organisatie onder de naam Defence for Children. Defence for Children heeft 40 medewerkers.  

 

Vacature 

Stageperiode:    zes maanden (drie dagen per week) 

Startdatum:   oktober / november 2018 

Stagevergoeding:  Euro 150,- 

 

Kinderrechten- en meisjesrechtenclubs 

Defence for Children beschermt en promoot kinderrechten in een aantal landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. In 

deze landen werken lokale Defence for Children- en ECPAT-organisaties met kinderen en jongeren in kinderrechten- en 

meisjesrechtenclubs. Kinderen en jongeren leren in deze clubs over kinderrechten, kinderbescherming en hoe ze voor 

zichzelf en anderen op kunnen komen.  

 

Opdracht en taken 

De clubs ondernemen allerlei mooie initiatieven en we zouden dat graag willen laten zien aan de kinderen en jongeren 

zelf. Defence for Children wil daarom de ervaringen en resultaten van deze clubs bundelen in een publicatie. We zoeken 

daarom een stagiair(e), om een publicatie te schrijven voor kinderen en jongeren die deelnemen aan kinderrechten- en 

meisjesrechtenclubs die worden ondersteund door Defence for Children. Het eindresultaat van de stage is een 

Engelstalig (en indien mogelijk, ook Spaans) boekje voor kinderen en jongeren met informatie (geschreven en in beeld) 

over alle kinderrechten- en meisjesrechtenclubs die Defence for Children ondersteunt. Het moet er aantrekkelijk uitzien 

en leuk zijn voor kinderen en jongeren om te lezen. Daarvoor maak je een topic-/vragenlijst voor de clubs, verzamel je de 

antwoorden/input van de clubs, schrijf je een makkelijk te lezen boekje en zorg je voor een kind-/jongerenvriendelijk 

design. Daarnaast ondersteun je de internationale programma’s door relevante ontwikkelingen op de voet te volgen, 

onderzoek te doen en nieuwsberichten te schrijven voor de website (in het Nederlands) en het onderhouden van sociale 

media. 

 

Wie zoeken wij? 

 Een student (eind) BA of MA op WO-niveau op het gebied van mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking, 

sociale wetenschappen, politicologie, rechten of een andere relevante opleiding. 

 Een creatief en dynamisch persoon met een passie voor of op zijn minst interesse in kinderrechten en/of 

ontwikkelingssamenwerking. 

 Die in staat is te communiceren met kinderen en jongeren. 

 Cultureel sensitief is. 

 Zelfstandig kan werken. 

 Goed is in het onderhouden van relaties. 

 Engels goed kan lezen, schrijven en spreken. Het kennen van Spaans is een pré, maar is niet vereist. 

Wat bieden wij aan? 

 Een uitdagende stage en de mogelijkheid om te leren over internationale ontwikkelingssamenwerking. 

 Een dynamisch en flexibele werkomgeving in het historische Kinderrechtenhuis in Leiden, waarbij er ruimte is 

voor eigen initiatief. 



 

 

Kinderbescherming 

Defence for Children voert een actief beschermingsbeleid voor kinderen. Daarom vragen wij van kandidaten bereidheid 

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

 

Interesse? 

Solliciteren kan door een motivatiebrief, CV en een voorbeeld van eerder geschreven werk (bijvoorbeeld een nieuwsbrief, 

blog of [deel van] een essay) van maximaal 5 pagina’s in het Nederlands, Engels of Spaans te e-mailen voor 1 oktober 

2018 naar: m.vandepavert@defenceforchildren.nl.  

Voor meer informatie kun je bellen met Carrie van der Kroon op 071-5160980 (maandag t/m donderdag).  
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