Ben jij dé stagiaire die wij zoeken?
Voor Xieje zijn wij op zoek naar een:

stagiaire
24 – 32 uur voor het schooljaar 2021-2022
Hoe ziet Xieje eruit?
Xieje biedt voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking of ontwikkelachterstand een
divers aanbod na schooltijd, op zaterdag en in schoolvakanties. De vier locaties zijn gelegen op
verschillende locaties in Veldhoven. We bieden een uitdagend en afwisselend programma. Het
programma wordt afgestemd op het ontwikkelingsniveau, de interesse en behoeften van de
kinderen en jongeren. Beweging en de buitenlucht zijn hiervan een onderdeel, maar een gezellige en
veilige omgeving zijn het belangrijkst. Centraal staan het sociaal functioneren, het vergroten van de
zelfredzaamheid en het ontlasten van het sociaal netwerk. Dat is waar Xieje voor staat!
Ga jij voor het geluk van onze cliënten?
Ben jij bezig met de opleiding HBO Pedagogiek, SPH of Sociale Studies of de opleding
Maatschappelijke Zorg niveau 4? En ben je op zoek naar een stage voor leerjaar 3 of 4? Dan zijn wij
op zoek naar jou!
Wat ga je doen als stagiaire binnen Xieje?
Als stagiaire begeleid je groepen kinderen of jongeren in een prettig leefklimaat. Je zorgt voor een
huiselijke sfeer waardoor kinderen zich veilig voelen. Je houdt de ontwikkelingen van de kinderen
goed in de gaten en als er problemen zijn overleg je dat met je collega’s, de ouders of een
gedragsdeskundige.
Je organiseert activiteiten op het gebied van sport en bewegen, zelfstandigheid en creativiteit. De
activiteiten leveren een bijdrage aan de opvoeding en passen goed bij de ontwikkelingsleeftijd van
het kind. Zodoende begeleid en stimuleer je kinderen in hun sociale, emotionele en cognitieve
ontwikkeling en draag je bij aan het vergroten van de zelfredzaamheid.
Ook draag je zorg voor de inventaris van groeps- en gemeenschappelijke ruimten, inclusief
huishoudelijke werkzaamheden.
Interesse?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Laura Verhaart of Max van der Pas.
Dit kan via Laura.Verhaart@severinus.nl of Max.van.der.Pas@severinus.nl
We ontvangen jouw reactie via academie@severinus.nl
Goed om te weten:




De voorkeur voor stagedagen ligt op maandag, dinsdag en woensdag.
Zijn we een match? Dan is het overleggen van een Verklaring Omtrent gedrag (VOG)
verplicht;
Je ontvangt van Severinus een stagevergoeding van € 400,00 bruto per maand op fulltime
basis en anders naar rato.

