Begeleiden van de interne stage
Geplaatst op: 19 Sep 2019
Status: Open
Vacaturenummer: 536
In het tweede jaar volgen onze leerlingen een intern begeleide stage. Je begeleidt drie leerlingen die
verschillende werkzaamheden uitvoeren aan de hand van een checklist. Het zijn leerlingen die nu nog die
begeleiding en nabijheid nodig hebben, zodat ze in de jaren daarop steeds zelfstandiger kunnen werken.

Hoe zien de werkzaamheden er uit?
Het is ontzettend leuk en dankbaar werk om deze jongeren te ondersteunen in het verbeteren van hun
vaardigheden en competenties. Bij de competenties gaat het bijvoorbeeld om; samenwerken,
doorzettingsvermogen en veilig werken. Het is prettig als je aﬃniteit hebt met onze prachtige leerlingen en
speciﬁeke doelgroep. Dat betekent dat je geduld moeten hebben, je taal aan moet kunnen passen aan het
niveau van de leerlingen en humor moet hebben
Wij zoeken meerdere vrijwilligers die het leuk vinden om onze leerlingen te begeleiden en te ondersteunen.
Dat betekent dat je bij de start van de intern begeleide stage de checklist doorneemt, tijdens de
werkzaamheden de leerlingen coacht en na aﬂoop de leerlingen begeleid bij het invullen van de
beoordelingslijst. Daar waar de leerlingen zijn daar ben jij ook, zodat je ook kunt beoordelen dat wat de
leerlingen hebben ingevuld ook klopt. Wij zien wij dan in de school? Een begeleider die zich door de school
beweegt en onze leerlingen helpt. Wij zoeken géén begeleiders die het werk van de leerlingen overnemen.
Vanuit school begeleiden en ondersteunen wij jou. Dat betekent dat je ten alle tijden een beroep kunt doen op
de collega’s die in school rondlopen.

Werktijden
08.30 uur – 11.35 uur – maandag, dinsdag woensdag en donderdag
12.05 uur – 15.00 uur – donderdag en vrijdag
Schoolvakantie vrij

Welke kennis en vaardigheden vragen wij van u?
Welke scholing / training / uitleg krijgt u aangeboden door deze
organisatie?
Extra informatie
Praktische informatie
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Minimum leeftijd:

20

Tegenprestatie:

Nee

Hoeveel plekken:

6

ANBI-status:

Ja

Vrijwilligersvergoeding: Ja

VOG-vergoeding:

Ja

Reiskostenvergoeding: Nee

Verklaring omtrent gedrag (VOG): Ja
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