Sociaal professional domein Het Jonge Kind (32-36 uur)
JES Rijnland zoekt jou voor de programma’s Opstapje en Samen Leren!
Wat houdt het programma in en wat ga je doen?

Opstapje is een tweejarig gezinsprogramma voor kinderen van 2 tot 4 jaar die opgroeien in een
kwetsbare omgeving. De kinderen oriënteren zich spelenderwijs op groep 1 van de basisschool,
waarbij tegelijkertijd de interactie tussen ouder (meestal de moeder) en kind wordt bevorderd. Als
sociaal professional, die idealiter dezelfde taal spreekt als het gezin, bezoek je thuis de ouder en het kind. Je begeleidt de ouder
bij het uitvoeren van de speelse activiteiten met haar kind. Daarbij gebruik je werkmaterialen die aansluiten bij de kennis en
vaardigheden die kinderen nodig hebben voor een goede start in groep 1.

Samen Leren is een thuisprogramma voor ouders met kinderen in groep 1 t/m 4 van de basisschool.
Bij de start van het programma formuleer je als sociaal professional tijdens huisbezoeken met de
ouders een aantal doelen. De ouders krijgen tips en handvatten waarmee zij hun kind kunnen
ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling. Wat zij thuis oefenen sluit aan op wat het kind leert op
school. Na het programma weten ouders hoe zij de (schoolse)vaardigheden thuis kunnen blijven ondersteunen. Het programma
bevat vaste momenten waarop er contact is tussen de leerkracht en het gezin. Op die manier sluiten de doelen steeds goed aan
op wat het kind op school leert. Het programma Samen Leren duurt gemiddeld 4,5 maand, inclusief voor- en nazorg.
Wat vragen wij?
- Wij vragen voor deze functie een MBO/HBO werk- en denkniveau (bij voorkeur Social Work).
- Je hebt visie op de ontwikkeling van kinderen, ouderschap en hebt ervaring in het werken met de doelgroep.
- Je bent ondernemend, cultuursensitief en sociaal vaardig.
- Je bent organisatorisch en administratief sterk en bent in staat zelfstandig te werken.
- Je legt makkelijk contact en benadert actief gezinnen en organisaties.
- Je bent flexibel, enthousiast, creatief en woonachtig in de regio Leiden/Katwijk.
- Je hebt actuele kennis van en bent ervaren op het gebied van social media.
Wie is JES?
Opstapje en Samen Leren zijn activiteiten van Stichting Jeugd en Samenleving (JES). 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 waar 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.

Wil jij kinderen een gelijke kans geven en hun wereld verruimen met het vele moois en interessants
dat deze regio te bieden heeft? Solliciteer dan op deze functie!
Wat bieden wij?
JES is een unieke professionele organisatie met een professioneel idealistisch team. Wij zijn voortdurend in beweging en werken
graag samen met studenten, actieve burgers en collega-organisaties. Je werkt zelfstandig en kunt bij JES veel leren en
uitproberen. En je kunt met je werk echt helpen om kansen van kinderen te vergroten.
Je krijgt de kans om veel ervaring op te doen met het mede opzetten van een project. Je maakt kennis met een uitgebreid
netwerken van gezinnen, scholen en maatschappelijke organisaties. Inschaling vindt plaats volgens de CAO Sociaal Werk,
schaal 6-8, afhankelijk van opleiding en ervaring. Het betreft een aanstelling op basis van een jaarcontract.
Solliciteren
Herken je jezelf in het bovenstaande? Stuur dan jouw motivatie voorzien van curriculum vitae vóór 14 januari 2022 naar Corina
van Brecht, c.vanbrecht@jesrijnland.nl Wil je vooraf meer informatie over JES Rijnland en/of de functie? Kijk dan op
www.jesrijnland.nl of neem contact op met Sjanet van Niekerk s.vanniekerk@jesrijnland.nl

