
VACATURE PROKINO 2021-2022      Profiel Jeugd   

Stage lopen bij Prokino Zorg  

Je wil graag stage lopen in een kleinschalige snel groeiende organisatie in Rotterdam. Tijdens je stage 

krijg je brede kennis van de verschillende doelgroepen die Prokino Zorg bedient in de stadsregio 

Rotterdam -Rijnmond.   

In de regio Rotterdam- Rijnmond biedt Prokino Zorg door middel van tijdelijke ondersteuning, 

jongeren en hun familie een passende oplossing, binnen een zo normaal mogelijke setting. Wij bieden 

verschillende vormen van zorg en vervangend wonen voor jongeren, jongvolwassenen en meerdere 

vormen van ambulante begeleiding.   

Missie en visie van de organisatie  

Wij staan voor kansen voor ieder kind, jongere of (jong)volwassene om in een veilige omgeving van 

elkaar te leren en talenten te ontwikkelen. Dat doen wij door hem of haar in samenhang en 

samenwerking met de leefomgeving te stimuleren en (waar nodig) te begeleiden of te ondersteunen.  

Deze is veelal verweven met de activiteiten en de realiteit van alle dag en om die reden pakken we de 

vraag zoveel mogelijk op binnen de context. De uitdaging is samen een weg te vinden waarin de cliënt 

durft te ondernemen, kan leren en zich daardoor optimaal kan ontwikkelen.  

 

Functie: Ambulant Gezinsbegeleider 

Gezinnen in de opvang:  

Binnen de gezinsopvang wonen gezinnen die veelal vanwege financiële problemen uit huis gezet zijn 

of die om andere reden dakloos zijn. De gezinnen bestaan uit een of twee meerderjarige ouders met 1 

of meer minderjarige kinderen. Zij krijgen maximaal voor 6 maanden huisvesting waarbij toegewerkt 

wordt naar reguliere huisvesting. De gezinsbegeleider van Prokino ondersteunt bij (het weer 

terugkrijgen van ) zelfredzaamheid en participatie aan de samenleving. Binnen de opvang bieden we 

een duidelijke structuur en een veilige thuissituatie, met specifieke aandacht voor de ontwikkeling van 

kinderen.   

Wat wordt er van je verwacht?  

• Je brengt de ondersteuningsbehoefte van de kinderen/jongeren in kaart;  

• Je signaleert bijzonderheden in de ontwikkeling en maakt deze bespreekbaar;  

• Je biedt complexe begeleiding (individueel en groepsgericht) volgens de afspraken in het 

begeleidingsplan;  

• Je werkt gestructureerd en doelgericht met aandacht voor de ontwikkeling van het kind of de 

jongeren; 



• Je stelt werkdoelen op, voert ze uit en evalueert regelmatig; · het in de gezinssituatie analyseren 

van de hulpvraag; 

• (mede) opstellen van hulpverleningsplannen en het bespreken en evalueren van de plannen met 

het betrokken systeem; 

• versterken van de opvoedingsvaardigheden van ouders en hen in hun krachten zetten; 

• versterken van het sociaal en persoonlijk functioneren; 

• versterken van de financiële vaardigheden; 

  

Profiel van de student  

• HBO Social work 3de jaar student  

• Affiniteit met kwetsbare jongeren   

• Je benaderd mensen vanuit hun mogelijkheden   

• Goed kunnen samenwerken met diverse instanties  

• Affiniteit met herstelgericht werken en de presentie benadering  

• Kunnen omgaan met complexe hulpvragen en (groeps-) situaties  

Specifieke eisen  

•       VOG verplicht   

•       Registratie in het persoonsregister voor de kinderopvang verplicht.  

Stagevergoeding  

Je ontvangt een vergoeding van 218,- p/m op basis van 28 uur  

Startdatum van de stage  

Februari 2022- januari 2022  

Procedure  

Aantal stageplaatsen: 1 

Proces van solliciteren : Mail  je motivatiebrief en C.V.  

Deadline  : vanaf 26 november tot en met 6 december 2021 

Sollicitatiegesprekken : Vanaf 6 december tot en met 7 januari 2022 

 

Meer informatie over de sollicitatieprocedure is te vinden in de vacature in teams. 

 

 


