JES Rijnland is op zoek naar twee stagiaires Pedagogiek
(periode: februari 2023-juni 2024)
Als sociaal professional wil jij je inzetten voor gelijke kansen voor kinderen. Want ieder kind heeft
recht op ontwikkeling. Studeer jij pedagogiek en zoek je een leuke stageplek waarmee je impact kan
maken? Dan is deze stagevacature echt iets voor jou!

Stichting Jeugd en Samenleving (JES) Rijnland voert in de regio Leiden en Katwijk verschillende
programma's uit voor de jeugd van 0 tot 23 jaar. Wij werken in een dynamische omgeving met
verschillende leeftijdsgroepen die ieder hun eigen uitdaging en aanpak nodig hebben.
Wat ga je doen?
Als stagiaire ben je de helft van de tijd actief voor het programma Jong Geleerd, Thuis Gedaan.
Daarbij coach je ouders om thuis, in aanvulling op een VVE-programma op de speelzaal of
basisschool, ontwikkelingsstimulerende activiteiten uit te voeren met hun peuter of kleuter. Je krijgt je
eigen caseload met gezinnen en wordt hierin zorgvuldig begeleid door de sociaal professionals van
JES. Je krijgt binnen dit programma veel vrijheid en verantwoordelijkheid: je kunt zo echt ontdekken
wie jij bent als professional! De overige tijd werk je voor andere programma’s van JES, zoals de
VoorleesExpress, Samen Leren of de Speelgroep. Hiervoor werk je samen met professionals en
participeer je in diverse overleggen. De invulling van jouw programma gebeurt in overleg en is mede
afhankelijk van de vraag binnen de verschillende programma’s. Informatie over alle JES-programma’s
vind je op www.jesrijnland.nl.
Wat bieden wij?
JES biedt een uitdagende en afwisselende stageplaats met volop kansen om jezelf te ontdekken en te
ontwikkelen. Met jouw werk kun je echt helpen de kansen van kinderen te vergroten. Als stagiaire sta
je in direct contact met de deelnemers en, waar nodig, met samenwerkingspartners. Stagiaires bij JES
kunnen een verfrissende bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onze programma’s en activiteiten.
Je krijgt kansen om in innoverende projecten te participeren en maakt onderdeel uit van een
leernetwerk Samen opleiden. JES Rijnland werkt hierin samen met Hogeschool Leiden en de Haagse
Hogeschool. JES heeft een uitstekend leerklimaat. Uiteraard krijg je professionele begeleiding en….
zo’n 25 leuke, bevlogen collega's en 250 vrijwilligers die samen met jou het verschil willen maken voor
kinderen, jongeren en hun ouders en zich daarvoor met hart en ziel inzetten!
Wat vragen wij?
• Een proactieve en positieve instelling
• Flexibel en betrouwbaar zijn
• Goede communicatieve vaardigheden
• 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, op zondag of incidenteel in de avonduren

•

Affiniteit met de doelgroep van JES Rijnland

Wie zijn wij?
Ieder kind heeft recht op ontwikkeling. Dat is de missie van stichting Jeugd en Samenleving (JES)
Rijnland. JES werkt vanuit de overtuiging dat kinderen en jongeren gelijke rechten hebben op kansen,
in het onderwijs en in de samenleving. Gebrek aan geld, een beperkt opleidingsniveau van je ouders
of de wijk waarin je opgroeit, mag niet bepalend zijn voor je toekomstperspectief. JES streeft ernaar
de kansen van deze kinderen te vergroten door ondersteunende, aanvullende en verrijkende
programma’s voor kinderen en jongeren van 0-18 jaar én hun ouders aan te bieden. Het hoofdkantoor
van JES Rijnland is gevestigd in het Kinderrechtenhuis in Leiden.
Reageren
Wil jij vanaf februari 2023 JES Rijnland en onze gezinnen/kinderen ondersteunen, stuur dan je CV en
motivatie naar info@jesrijnland.nl t.a.v. Sjanet van Niekerk. Heb je nog vragen, bel dan met Sjanet via
(071) 342 09 00 of kijk op www.jesrijnland.nl.

