
‘Kennismaken met verschillende culturen’ 

Marlies Schledorn (24 jaar) is geboren in de Bilt, toen ze 4 jaar was kwam ze in Culemborg wonen. 
Ze studeert pedagogiek aan de HAN, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Ze zit in haar 3e 
leerjaar en loopt stage bij ElkWelzijn. 
 
Keuze voor Pedagogiek  
“Ik heb eerst de opleiding ‘outdoor en adventure’ gevolgd. Tijdens deze opleiding ging ik onder 
andere aan de slag als skileraar. Doordat ik skilessen en andere extreme sportlessen heb gegeven aan 
verschillende leeftijden, ben ik erachter gekomen dat ik met kinderen werken erg leuk vindt. Naast 
vrijetijdsbesteding voor deze kinderen wou ik meer voor hen kunnen betekenen. Van nature ben ik 
erg behulpzaam aangelegd. Dit tezamen is de beweegreden geweest om voor mijn opleiding 
pedagogiek te kiezen.” 
 
Bouwdorp 
“In mijn zoektocht naar mijn stage dacht ik terug aan Bouwdorp Culemborg: 2 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 om mij te verdiepen in de 
organisatie. Na deze verdieping was ik erg enthousiast en heb ik contact gezocht met ElkWelzijn voor 
een stageplek. Hun 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 vroeger in mijn omgeving niet veel te maken gehad met 
verschillende culturen, dit maakt dat ik mij hierin meer wilde verdiepen. De doelgroep kinderen en 
jongvolwassenen tussen de 0 en 23 jaar vind ik erg interessant waardoor ik mij hierin ben gaan 
specialiseren. 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 en activiteiten zijn 
beperkter, dit is uiteraard jammer. Iedereen binnen de organisatie is erg creatief en er wordt gedacht 
in oplossingen. Naarmate de tijd verstreek kwamen er steeds meer ideeën en werden de activiteiten 
op een andere manier ingericht. Ik vind het mooi om te zien dat de organisatie zo heeft ingespeeld 
op de corona situatie. Binnen mijn stage hou ik mij veel bezig met het DoeMee Café en het nieuwe 
huiswerkbegeleidingsproject StudieWijs. Stage lopen bij ElkWelzijn is erg dynamisch en uitdagend.” 

 
Diversiteit 
“Het belangrijkste dat ik tot nu toe geleerd heb, is dat iedereen 
op zijn eigen manier mag handelen en zichzelf mag blijven. Ook 
ben ik mij er bewuster van geworden hoe er op een 
gelijkwaardig niveau met diverse partijen gewerkt kan worden. 
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 en 
medewerkers die ik bij ElkWelzijn heb ontmoet minder zal 
zien.” 


