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VACATURE LEERWERKGEMEENSCHAP Preventie opvoedondersteuning Twinkeltje
Van Veldhuizenstichting
Opvoedondersteuning Twinkeltje
Website: www.vvstwinkeltje.nl en www.vanveldhuizenstichting.nl

Aansluitend profiel: Jeugd
Omschrijving van de organisatie
De Van Veldhuizen Stichting bestaat uit: Opvoedwinkel Twinkeltje (opvoedondersteuning),
Kinderopvang Dikkertje Dap (Kinderopvang Plus) en Kansarm Kansrijk.

Onze missie
De Van Veldhuizen Stichting wil dat kinderen, binnen gezinnen waarbij de draagkracht en
draaglast
niet in balans zijn, zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit doen we als expertisecentrum via
een
totaalaanpak met producten als gezinsbegeleiding, opvoedondersteuning en
hoogwaardige kinderopvang.
‘Opvoeden hoef je niet alléén te doen’

Omschrijving van de leerwerkgemeenschap
Ben je op zoek naar een uitdagende stage, waarin je zelfstandig opvoedkundige activiteiten gaat
ontwikkelen, opstarten en uitvoeren, dan is deze stage iets voor jou!
Het is een stage waarin je begeleid wordt door HBO opgeleide collega’s, maar waarin ook veel eigen
verantwoordelijkheid en zelfstandigheid wordt verwacht.
Maar wat houdt het werk dat je gaat uitvoeren nu precies in?
Je werkt toe naar het zelf organiseren van cursussen waarbij ouders informatie krijgen over
opvoeding. Deze cursussen zijn gericht op verschillende leeftijdsgroepen en gaan altijd uit van de
vaardigheden van positief opvoeden.
Alle cursussen zijn interactief en naast het geven van informatie erop gericht om ouders op een
constructieve manier ervaringen te laten uitwisselen. Je probeert tijdens de cursussen ouders in hun
kracht te zetten en ze op die manier te motiveren de vaardigheden in de thuissituatie in te zetten. Je
merkt het op wanneer ouders weerstand hebben en sluit hierop aan.
De bijeenkomsten organiseer je in samenwerking met samenwerkingspartners zoals scholen en
peuterspeelzalen.

Om steeds nieuwe ouders in de wijk te bereiken, zal je je ook bezighouden met netwerken, werving
en pr.
Wanneer ouders meer ondersteuning nodig hebben dan in de cursus geboden kan worden, signaleer
je dit en zoek je mogelijkheden om ouders verder te ondersteunen. Mogelijk verwijs je door naar
interne of externe partijen.
Profiel van de student
De Van Veldhuizenstichting is op zoek naar studenten met een groot sociaal inlevingsvermogen!
De stage vraagt veel flexibiliteit en de creativiteit om een leuke bijeenkomst voor ouders op te
zetten.
Je moet kunnen plannen, organiseren en affiniteit hebben met zowel groepen ouders als kinderen.
Communicatieve vaardigheden zijn belangrijk, omdat je zowel met professionals als met ouders en
in sommige gevallen hun kinderen gaat werken. Hierbij is het ook van belang dat je het vertrouwen
van een ander kan winnen, geduld hebt en om kan gaan met verschillende doelgroepen. Daarnaast
kun je je vinden in onze missie en draag je deze ook uit.
Goede kennis over de algemene ontwikkeling van jeugd zijn een pré.
Vind jij jezelf sociaalvaardig, heb je vertrouwen in jezelf dat je mooie producten kan uitvoeren en
zelfstandig besluiten kan nemen, dan is deze stage echt iets voor jou!

Specifieke eisen: 3e jaars student Social Work en kiest voor het profiel Jeugd
Aantal stageplaatsen: 2
Stage uren: 28 uur
Stagevergoeding: €160

Sollicitatieprocedure
Start van de stage: september 2021 - juli 2022
Om te solliciteren volg je de sollicitatieprocedure van de Hogeschool en stuur jij je motivatie en CV via
B3Net.
Contactpersoon Hogeschool Rotterdam
Jan Veldkamp
010-7945351
MP L 03.135
j.c.veldkamp@hr.nl
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