Studeer jij Social Work en zoek je een stageplek voor het jaar 2021-2022?
Stichting JES Rijnland heeft nog plek voor meerdere stagiaires!

32 uur per week
Stichting Jeugd en Samenleving (JES) Rijnland is een organisatie met grote idealen en een duidelijke
missie: Ieder kind recht op ontwikkeling.
JES Rijnland voert verschillende programma's uit voor kinderen/jongeren van 0 tot 23 jaar om kansen
voor kinderen, jongeren en hun ouders te vergroten. Wij werken in een dynamische omgeving met
alle leeftijdsgroepen die ieder hun eigen uitdaging en aanpak nodig hebben.
Als stagiaire ben je 16 uur actief binnen het programma Jong Geleerd, Thuis Gedaan. Daarbij
stimuleer je kwetsbare ouders om thuis, in aanvulling op een VVE-programma op de speelzaal of
basisschool, ontwikkelingsstimulerende activiteiten uit te voeren met hun peuter of kleuter. Als
stagiaire krijg je je eigen caseload met gezinnen en word je hierin zorgvuldig begeleid door
professionals. Je krijgt binnen dit programma veel vrijheid en verantwoordelijkheid: je kunt zo echt
ontdekken wie jij bent als professional!
De overige 16 uur van de stage doe je één van de andere programma’s van JES waarbij je
samenwerkt met professionals en participeert in het teamoverleg. Deze programma’s zijn:
Domein school

WeekendKlas

aanvullend onderwijs op zondag voor kinderen uit groep 7, 8 en de brugklas
om hun zelfvertrouwen te vergroten en talenten te ontdekken;

School’s cool

coachprogramma voor jongeren van 12 tot 23 jaar;

HuiswerkKamer

huiswerkbegeleiding en extra ondersteuning voor kinderen tussen de 10 en 15
jaar.

Domein kennismaken en verbinden (K&V)

K&V-gesprekken

het vinden, vragen en verbinden van gezinnen om hen te informeren over het
aanbod in de wijk en hen te motiveren gebruik te maken van relevante
voorzieningen, zoals VVE.

Domein thuis

VoorleesExpress

voorleesprogramma aan huis voor kinderen van 2 tot 10 jaar oud met of
zonder een taalachterstand.

Voor meer informatie over de programma’s en JES Rijnland kijk vooral op de website
www.jesrijnland.nl

Oprecht • Verbindend • Vooruitstrevend

JES vraagt van stagiaires dat zij:
•
•
•
•
•
•
•
•

Een proactieve en positieve instelling hebben en betrouwbaar zijn;
Beschikken over goede communicatieve vaardigheden;
Beschikken over sterke organisatorische kwaliteiten;
Zowel onder begeleiding als zelfstandig kunnen werken;
Kunnen fungeren als rolmodel;
Goed kunnen luisteren, observeren en signaleren;
Bereid zijn buiten kantoortijden te werken, bv op zondag of incidenteel in de avonduren;
Affiniteit hebben met de doelgroep van JES Rijnland.

Aanbod
JES biedt een uitdagende en afwisselende stageplaats met volop kansen om jezelf te ontdekken en te
ontwikkelen. Als stagiaire sta je in direct contact met de deelnemers en, waar nodig, met
samenwerkingspartners. Als stagiaire kun je een verfrissende bijdrage leveren aan de ontwikkeling
van programma’s en activiteiten. Je krijgt kansen om in innoverende projecten te participeren. Je
maakt onderdeel uit van een leernetwerk Samen werken, samen leren. JES Rijnland werk nauw
samen met Hogeschool Leiden hierin. Daarnaast zul je professionele begeleiding krijgen en is een
uitstekend leerklimaat. En er kan nog veel meer………

Solliciteren
Wil jij in het komend schooljaar JES en onze gezinnen/kinderen steunen, stuur da je CV en motivatie
naar c.vanbrecht@jesrijnland.nl t.a.v. Corina van Brecht. Heb je nog vragen, bel dan met Corina via
(071) 342 09 00 of kijk op www.jesrijnland.nl.
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