‘Kennismaken met verschillende culturen’
Marlies Schledorn (24 jaar) is geboren in de Bilt, toen ze vier jaar was kwam ze in Culemborg
wonen. Ze studeert pedagogiek aan de HAN, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Ze zit in
haar derde leerjaar en loopt stage bij ElkWelzijn.
Keuze voor Pedagogiek
“Ik heb eerst een opleiding ‘outdoor en adventure’ gevolgd. Daarna ging ik aan de slag als ski leraar.
Doordat ik skilessen heb gegeven aan verschillende leeftijden ben ik erachter gekomen dat ik met
kinderen werken erg leuk vind. Ook heb ik ervaring met PMT (Psychomotorische therapie). Door
middel van sport probeerde ik mensen weer op de rit te krijgen. Die ervaringen samen zijn voor mij
de reden geweest om voor de opleiding Pedagogiek te kiezen.”
Bouwdorp
“Na veel zoeken en bellen had ik nog geen stage gevonden. Toen dacht ik aan Bouwdorp Culemborg:
twee dagen vol getimmer in de zomervakantie. Dit gebeurt onder begeleiding van vrijwilligers. De
spullen die zij hiervoor gebruiken liggen opgeslagen bij ElkWelzijn. Zo kwam ik op het idee contact te
zoeken met ElkWelzijn voor een stageplek. Één dag voor mijn deadline had ik een intakegesprek en
werd ik aangenomen. De werkwijze sloot goed aan op mijn kunnen en ik voelde me de eerste dag
meteen ontvangen als gelijkwaardige.”
Multicultureel
“Mijn persoonlijke leerdoel is het leren kennen van verschillende culturen. Wat voor normen en
waarden heeft iemand? Zelf heb ik in mijn omgeving weinig te maken met andere culturen. De
doelgroep kinderen en jongvolwassenen tussen de 0 en 23 jaar vind ik erg interessant. Het werk van
ElkWelzijn is erg breed en multicultureel, daardoor is er een grote mogelijkheid om veel ervaring en
kennis op te doen.”
Online
“Het stage lopen in coronatijd maakt het niet makkelijker. Fysieke ontmoeting is maar beperkt
mogelijk en activiteiten zijn er ook minder. Het werk is aangepast aan de situatie, waardoor wij geen
groepen kunnen ontvangen en wij als stagiaires weinig bewoners zien. Dat is natuurlijk erg jammer.
Wat ik nu vooral doe is plannen opstellen voor bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding en Thee en taal,
wat nu online gedaan wordt. Het is veel geregel maar wordt met alle liefde gedaan.”
Diversiteit
“Wat ik bereikt wil hebben aan het eind van mijn stage is dat
ik mijn werkzaamheden zelfstandig kan uitvoeren. Bij de start
verwachtte ik veel doelgroepen tegen te komen en daarmee
te werken vanuit verschillende projecten. Sommige projecten
kunnen nu niet doorgaan, maar ik kijk zeker uit naar het
moment waarop dat wel weer kan!”
“Het belangrijkste dat ik tot nu toe geleerd heb, is dat
iedereen op zijn eigen manier mag handelen en lekker zichzelf
mag blijven. Wat ik het meest ga missen na afloop van mijn
stage is het bezig zijn op verschillende vlakken, zoals het
samenwerken binnen de organisatie, de dynamiek en de
verschillende projecten. Ook vind ik het jammer dat ik de
deelnemers die ik bij ElkWelzijn ontmoet heb niet meer of
minder zal zien.”

