
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 een vacature voor :
 

Trainer Oké op school  (M / V)
22-24 uur

Als trainer Oké op school ondersteun jij leerlingen bij hun individuele vragen t.a.v. weerbaarheid,
sociale veiligheid en sociaal emotionele ontwikkeling. Dit doe je in samenwerking met ouders en
leerkrachten. 

Trainer Oké op school 

Jouw taken

Samen met andere nieuwe collega's bouw jij
aan een stevig team die met enthousiasme en
lef invulling geeft aan de begeleiding aan
leerlingen in jouw stadsdeel
Het voeren van aanmeldingsgesprekken en
evaluatiegesprekken
Het bieden van trainingen en
voorlichtingslessen aan leerlingen en klassen

Registratie en rapportage.
Contact onderhouden met ouders, scholen en
ketenpartners in de wijk
Samenwerking in teamverband
Actief deelnemen aan en vormgeven van het
trainings-en voorlichtingsaanbod
De sociale kaart van de wijk in beeld brengen
en houden en netwerkactiviteiten

Functie eisen
         Opleiding gericht op jeugdigen zoals HBO Pedagogiek, HBO Social Work (profiel Jeugd). 

Het is een pré als je reeds SKJ geregistreerd bent

Houding en persoonlijke vaardigheden
Sterke sociale en communicatieve vaardigheden
Een flexibele en praktische instelling
"Out-of-the-box" mentaliteit

Methodisch en oplossingsgericht
Een representatieve uitstraling
Toegankelijk en enthousiast



Interesse? 

Geïnteresseerd in de vacature trainer? Top!
Klik op de link "vacatures" bovenaan de pagina

Wij ontvangen je reactie graag uiterlijk 15 juni 2021
 

Voor informatie over deze functie kun je bellen met Margot Drabbe, teammanager, 06-51406500 
 

Een salaris conform schaal 9 CAO Jeugdzorg, € 2.603,56 en max. €3.888,56
(36-urige werkweek)

Een jaarcontract voor 22-24 uur per week. Bij Oké op school heb je alle schoolvakanties vrij
Daardoor werk je tijdens de schoolweken ongeveer 2/3 uur per week extra

Meer dan aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden
Opleidingsmogelijkheden afgestemd op jouw ambities

Wat bieden wij jou als als begeleider jeugdhulp?

Oké op School biedt preventieve Jeugdhulp en is onderdeel van Vitree. Als trainer kom je in dienst van Vitree.


