Instituut voor
Sociale
Opleidingen

Vacature per februari 2021

Lievegoed
Organisatie
Website:
Locatie:

Lievegoed
www.lievegoed.nl
Huize Thomas

Omschrijving van de organisatie
Werken bij de antroposofische zorginstelling Lievegoed is een bewuste keuze, en dat merk je.
Ook voor onze medewerkers geldt: "Je bent meer dan je denkt", waarbij medewerkers graag werken
aan hun persoonlijke ontwikkeling en elkaar inspireren. Medewerkers krijgen scholing in de
antroposofische visie op mens en gezondheid. Zo beschikken we over een extra perspectief: een
andere, soms dwarse kijk op mensen die een probleem hebben. Zie ook: www.lievegoed.nl.
In de regio Rotterdam bieden wij gespecialiseerde dagopvang, behandeling en begeleiding aan kinderen
en jongeren van 4 tot 23 jaar met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Bij de begeleiding en
behandeling staat de individuele ontwikkeling centraal. Ieder mens, ook de mens met een verstandelijke
en∕ of lichamelijke beperking kent eigen groeimogelijkheden. Bij Lievegoed weten we uit ervaring dat
een mens uit meer bestaat dan alleen de beperking of probleem. Wij richten ons niet alleen op wat niet
goed gaat, maar vooral op wat er wel goed gaat en op het versterken van het gezonde.
Bij ons wordt “heel de mens” gezien. Ieder mens is in de kern gezond en we gaan uit van de eigenheid
van ieder mens. We leggen het accent op kwaliteiten, talenten, wensen en mogelijkheden van mensen
en werken ontwikkelingsgericht.

De locatie Huize Thomas van Lievegoed zoekt per februari een derde jaars student die in februari
2021 kan starten met het stagejaar. Afronding van de stage zal zijn in februari 2022.
•

Huize Thomas onderbouw/middenbouw: biedt gespecialiseerde dagbesteding aan kinderen van 4
tot 16 jaar met een verstandelijke of meervoudige beperking.

Jaar 3: Je gaat bij ons aan het werk met collega’s door op de groep invulling te geven aan de behandeling
en begeleiding van onze cliënten (kinderen en jongeren). Het zorgplan is hierbij leidend, de doelen die
hierin beschreven staan zijn uitgangspunt van de zorg die we bieden.

Eindcompetenties
Je gaat als student werken op een vaste groep op één van de locaties. Je werkt met kwetsbare kinderen
en jongeren met een verstandelijke en/of meervoudige beperkingen met mogelijk moeilijk verstaanbaar
gedrag. Daarbij gaan we samen de leerwerkgemeenschap verder vormgeven, binnen de bestaande
kaders van Hogeschool Rotterdam en Lievegoed. Deze onderdelen vragen van jou vindingrijkheid,
zelfreflectie en een open kritische houding naar je collega’s. Bouw verder op wat de afgelopen 2 jaren is
opgebouwd binnen deze LWG. Je competenties jaar 3 (of jaar 4)staan centraal. Samen met de locatie
waar de student gaat werken wordt gezocht naar passende activiteiten waarmee de student zich kan
bekwamen in de wording tot een zelfstandig beginnend beroepsbeoefenaar. Dit kan op de groep met de

kinderen en de jongeren maar ook in samenwerking met de verschillende disciplines en de netwerken
van de kinderen en de jongeren.
De student dient de volgende competenties te hebben: geduld, daadkracht, grenzen stellen, humor,
flexibiliteit en doorzettingsvermogen. Dit zijn allemaal competenties die jou helpen in de begeleiding
van de kinderen en jongeren. Vanzelfsprekend werk je professioneel en ben je integer, daarnaast ben je
nieuwsgiering naar de antroposofie. Samen met je medestudenten, je LWG docent en de locatie waar je
werkt ga je aan de slag met alle voorkomende bezigheden. In september 2020 maakt de student een
plan (monitor) om activiteiten te gaan doen gekoppeld aan de competenties van de social worker. De
student formuleert hierin ook de persoonlijke leerdoelen. Monitor wordt in nauw overleg gemaakt met
de begeleider van de betreffende locatie. Halverwege het jaar vindt er een ontwikkelgesprek plaats en
eind van het school 2020-2021 het eind assessment.

Sollicitatieprocedure
Er is nog 1 plaats open in de LWG van Lievegoed per februari 2022.
Sollicitaties graag voor 5 december.
De gesprekken zullen vanaf 6 december plaatsvinden.

Meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je vinden in de vacature in
teams.
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