Vacature Stagiaire/Vrijwilliger “Mentor XYZ”

XYZ zet zich in om de jongeren beter toe te rusten voor een kansrijkere toekomst met als doel hen
succesvol te laten participeren in onze maatschappij. In dit kader organiseert XYZ activiteiten voor
kinderen, jongeren en hun ouders. Bij XYZ werken wij aan:
1. Persoonsvorming, vorming van een goed en stabiel karakter;
2. Socialisatie, waarde en normen, socialisatie in goede manieren;
3. Onderwijs, kennisontwikkeling op cognitief niveau.
De aanpak van stichting XYZ is integraal en raakt alle domeinen van het (gezins)leven (opvoeding,
onderwijs, werk, burgerschap, ethiek, participatie, etc.) en convergeert de opvoeding en het
onderwijs. Deze convergentie kan alleen gerealiseerd worden met een goede verbinding tussen de
thuis- (kind/ouders) en de leefomgeving (school, welzijn- en zorginstellingen, etc.).
De meerwaarde van stichting XYZ dat XYZ in staat is om vanuit vertrouwen en binding, gezinnen te
bereiken, de hulpverlening op gang te brengen en het hele proces rondom de hulpverlening te
begeleiden en bewaken.
De doelgroep van XYZ bestaan uit migrantengezinnen, waardoor cultuursentief werken bij XYZ een
standaard is. Cultuursentief werken houdt in dat je je als professional bewust bent van culturele
aspecten bij jezelf én bij de cliënt. Hierbij leer je ook hoe je hier rekening mee moet houden.

Taakomschrijving
Als stagiaire bij XYZ krijg je een aantal leerlingen toegewezen. Als mentor ben je, als spin in het web,
verantwoordelijk voor de brede algemene ontwikkeling van deze kinderen. Concreet gaat het om de
volgend 4 taken:



Begeleiding van de kinderen.
Je begeleidt een groep kinderen van het basisonderwijs groep 1 t/m groep 8 of het
voortgezet onderwijs. De begeleiding vindt plaats op het gebied van: sociaal emotionele
ontwikkeling, begeleiding m.b.t. motivatie en zelfvertrouwen, taalontwikkeling en
studiebegeleiding.



Begeleiding van de ouders.
Stichting XYZ wil de ouders meer betrekken bij onderwijs en opvoeding van hun kinderen.
Als mentor van de leerling ben je ook verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten
met de ouders. Het gaat hierbij om het toepassen van de opvoedingsvaardigheden, het
bevorderen van ouderbetrokkenheid en optimalisatie van het leerklimaat thuis.



Contactpersoon voor de scholen, welzijns- en zorginstellingen.
Als ‘mentor’ van de groep word je de contactpersoon voor de school van het kind. Je bent
verantwoordelijk voor het onderhouden van periodieke contacten, uitwisselen van kennis en
informatie op kindniveau.



Organisatorische taken.
Stichting XYZ is een jonge en dynamische organisatie die continu in ontwikkeling is. Je krijgt
de gelegenheid om mee te denken/werken aan de verdere groei van XYZ. Afhankelijk van je
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kennis, kunde en interesses kun je als stagiaire meewerken aan de procesoptimalisatie, het
opzetten van nieuwe projecten en de alle bijbehorende werkzaamheden van dien.

Leerjaar student
2e en 3e jaarstudenten Social Work

Profiel student





Proactief, empathisch, open voor nieuwe uitdagingen, zelfstandig, creatief;
Affiniteit met de doelgroep;
Interesse in de omgang met andere culturen, bereidheid om cultuursentitief te werken;
Flexibel, leergierig en betrokken.

Stagedagen
Stichting XYZ is open van maandag t/m vrijdag. Stagedag(en) worden door middel van overleg
afgesproken met de student.

Stageplaats


Apeldoorn

Wat bieden wij?








Trainingen mbt didactiek, opvoedingsvaardigheden (Pittige Jaren training), interculturele
communicatie, interactief voorlezen, mindset & feedback, differentiëren, cultuursentief
werken (Variis)
Intensieve begeleiding
Leuk, gezellig en een multicultureel team.
Ruimte voor eigen invulling.
Flexibele en uitdagende werkomgeving.
Begeleiding van je persoonlijke ontwikkeling tot professional.

Contact
Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Ir. Haci Aslan Sariaslan
E-mail: info@stichtingxyz.nl
tel.: 0642151453
Website: www.stichtingxyz.nl
Facebook: https://www.facebook.com/stichtingxyz

