EEN STAGEPLEK BIJ SOVEE ALS GEZINSMAATJE BIJ HET PROJECT

SPEEL MEE
VOOR TWEEDEJAARS STAGIAIRES SOCIAL WORK EN PEDAGOGIEK
SOVEE
SOVEE werkt aan kansen voor kinderen en jongeren van 0 - 23 jaar. Wij bieden begeleiding,
advies, training en coaching aan jongeren, ouders, peuterspeelzalen, scholen en andere
organisaties die met jeugd werken in de regio Amersfoort. Men kan bij ons terecht voor voor- en
vroegschoolse programma's, ontwikkelingsstimulering van kinderen, opvoedondersteuning,
voorkomen voortijdig schoolverlaten, zelfstandig leren wonen, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
en aanpak problemen jongeren.
SOVEE is binnen het sociaal domein in Utrecht en Gelderland de organisatie die voor kinderen en
jongeren de ideale omgeving en randvoorwaarden creëert waaronder zij zich optimaal kunnen
ontwikkelen.
Wat ga je bij SOVEE doen?
Voor een nieuw project, genaamd ‘SPEEL MEE’ zoeken we tweedejaars stagiair(e)s Social Work of
Pedagogiek. Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Amersfoort. Zij willen graag
laaggeletterde ouders met Nederlands als moedertaal (NT1 niveau) bereiken. Wij willen ouders
ondersteuning aanbieden die aansluit bij hun behoefte, zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen en
daarmee ook hun kinderen zo goed mogelijk kunnen ondersteunen in hun (taal)ontwikkeling en
schoolloopbaan. Het merendeel van deze ouders vindt het moeilijk om te erkennen dat zij
laaggeletterd zijn. Schaamtegevoelens spelen hierbij dikwijls een grote rol. Ouders uit deze
doelgroep zoeken en/of accepteren dan ook niet snel begeleiding voor zichzelf. Het inzetten van
het project ‘SPEEL MEE’, waarbij in eerste instantie de kinderen centraal staan in de begeleiding,
lijkt een goede werkwijze om deze ouders toch te kunnen bereiken.
In het project ‘SPEEL MEE’ ondernemen laaggeletterde ouders en hun kinderen samen met een
stagiair(e) als gezinsmaatje ontwikkelingsgerichte activiteiten.
Ouders en kinderen krijgen gedurende 1 schooljaar, één keer per week een bezoek van een
stagiaire, waarbij door middel van spel, direct gestart wordt met werken aan de taal en eventuele
ontwikkelingsachterstand van zowel kind als ouders.
Het primaire doel is:
Het vergroten van de taalvaardigheid van NT1-ouders, zodat zij hun kinderen zo optimaal mogelijk
kunnen ondersteunen in hun (taal-)ontwikkeling en schoolloopbaan.
Subdoelen die hieruit voortvloeien zijn:
•
Inventariseren welke ondersteuningsbehoefte NT1 ouders hebben en hierbij proberen aan te
sluiten.
•
Het versterken van de eigen kracht van ouders en het aanreiken van handvatten om beter te
kunnen communiceren met instanties.
•
Ouders stimuleren en doorverwijzen naar cursussen, Stichting Lezen en Schrijven, etc. om hun
taalkennis te kunnen vergroten.
•
Ontwikkelingsstimulering bij kinderen tot 12 jaar door middel van spel om achterstanden op
cognitief, sociaal-emotioneel en/of motorisch gebied te voorkomen of te verminderen.
•
Het betrekken van de ouders bij het spel en de spelmogelijkheden.
•
Het vergroten van de kennis van ouders over de waarde van spelen en over de
spelmogelijkheden in huis en in de wijk.

Omschrijving van de stagetaken:
•
Begeleidingsplannen methodisch opstellen en uitvoeren.
•
Organiseren en uitvoeren van ontwikkelingsgerichte activiteiten met ouders en/of kinderen tot
12 jaar zowel binnen- als buitenshuis.
•
Lichte opvoedondersteuning bieden aan ouders.
•
Ouders informatie geven over en toeleiden naar: Stichting lezen en schrijven, taalcursussen,
opvoedcursussen, de Voedsel-, Speelgoed- en Kledingbank, het Mama café, etc.
•
Voor- en nameting afnemen bij deelnemende gezinnen.
•
Schriftelijk en mondeling verslag uitbrengen.
•
Deelname aan casuïstiek en intervisiebijeenkomsten.
Functie eisen van de kandidaat
De stagiair(e)s (gezinsmaatjes) die wij zoeken:
•
Zijn tweedejaars hbo Pedagogiek of Social work.
•
Kunnen goed zelfstandig werken en durven ergens alleen op af te stappen.
•
Hebben goede communicatieve en sociale vaardigheden.
•
Zijn cultuursensitief.
•
Zijn creatief, stralen energie uit en zijn goed in enthousiasmeren en stimuleren.
•
Vinden het een uitdaging om de draagkracht van ouders te vergroten door het geven van
informatie, pedagogische adviezen en modeling.
•
Zijn flexibel en tonen initiatief.
•
Hebben enige kennis en/of ervaring met ontwikkelingsstimulering en opvoedondersteuning.
De stagebegeleding
Stagebegeleiding bij het project SPEEL MEE bestaat uit:
•
1 basistraining van 2 dagen bij aanvang van de stage.
•
Wekelijks casuïstiek bespreking met je team van collega’s onder begeleiding van de
projectcoördinator.
•
1 keer per 3 weken een individueel gesprek met de projectcoördinator.
•
1 keer per maand intervisie.
Stagevergoeding:
•
200 euro per schooljaar.
Wil je meer informatie of solliciteren, stuur je motivatie per mail met cv naar:

Wilma Smits
Jeugd en gezinswerker /projectleider SPEEL MEE
Werkdagen: ma-mi, di-woe gehele dag en do-ochtend
06 12610788| w.smits@sovee.nl
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