
Wil jij écht iets betekenen voor gezinnen en jeugd bij wie het soms net even anders loopt
thuis, op school of in de kinderopvang? Word jij onderdeel van ons team bestaande uit
trainers en begeleiders Jeugdhulp?

Oké op school biedt preventieve jeugdhulp voor kinderen, jongeren en gezinnen in Almere. Wij
verbinden ouders en kinderopvang/scholen, door samen kinderen te ondersteunen in hun
ontwikkeling. Zo kunnen de nieuwe aangeleerde vaardigheden gemakkelijk worden toegepast.
 

Voor het aanleren van deze vaardigheden bieden wij individuele begeleiding en groepstrainingen aan
kinderen/jongeren. We werken één-op-één, klassikaal en in kleinere groepen. Daarnaast geven wij
voorlichtingslessen in de klas over thema's die betrekking hebben op het onderwerp veiligheid. 

Oké op school heeft vacatures voor :
 

Stagiaire (M / V)
24/32 uur

Als stagiaire ga je actief aan de slag als co-trainer/ co-begeleider Jeugdhulp. Hierdoor ervaar je
verschillende hulpverlenersstijlen en kun je een eigen hulpverlenersstijl gaan ontwikkelen. 
De stagiaires worden actief begeleidt, we houden daarbij rekening met de 3e jaars leerlijn van de
school betreft zelfstandigheid.

Stage vacature 2021 

Jouw taken

Het geven van voorlichtingsbijeenkomsten op
scholen.
Het geven van trainingen/ trajecten aan
kinderen / jongeren.
Samenwerking in teamverband.
Actief deelnemen en meedenken aan
werkgroepen.
Contact onderhouden met ouders, scholen en
ketenpartners in de wijk.

De sociale kaart van de wijk in beeld brengen
en houden en netwerkactiviteiten.
Het borgen van dat wat een kind leert in de
training in zijn sociale netwerk.
Registratie en rapportage.
Het ontwikkelen van (materialen voor)
trainingen
Het voeren van aanmeldingsgesprekken en
evaluatiegesprekken met kind en ouders.

Functie eisen
Opleiding gericht op jeugdigen minimaal 3e jaars HBO Social Work (profiel Jeugd)

Houding en persoonlijke vaardigheden
Sterke sociale en communicatieve vaardigheden.
Een flexibele en praktische instelling.
Servicegerichtheid.

Een goede mondelinge en schriftelijke
uitdrukkingsvaardigheid.
Een representatieve uitstraling.

Contactpersoon stage: Femke Veugen | 088-1787362 
Stuur een motivatiebrief inclusief CV naar secretariaat@okeopschool.nl 

Interesse? 


