Vacature Stichting Kinderparadijs Meidoorn
Derdejaars Social Work profiel JEUGD
De organisatie
Stichting Kinderparadijs Meidoorn is een sociaal kunstzinnig centrum voor kinderen in
Rotterdam Noord. De laagdrempelige toegang tot de organisatie is Speeltuin Wikado. Dit is
een speeltuin gemaakt van windmolenwieken, F16 cockpits en andere hergebruikte
materialen. Daarnaast organiseert het Kinderparadijs naschoolse workshops en workshops op
basisscholen (LTU) waarbij kinderen op zoek gaan naar eigen talenten en mogelijkheden. Dit
noemt het Kinderparadijs ‘Maakkracht’; je kunt altijd meer dan je denk! Kinderen worden
aangesproken op taal, kunst, techniek, natuur en sociale vaardigheden. Dit alles gebeurt in
een positieve omgeving waarin aandacht voor elkaar, normen en waarden, openheid en
betrokkenheid centraal staan.
De doelgroep
De primaire doelgroep van het Kinderparadijs bestaat uit kinderen in de leeftijd vier tot en
met twaalf jaar oud (ze moeten op de basisschool zitten) uit Rotterdam Oude Noorden.
Daarnaast vormen ouders van de kinderen en jongere broertjes en zusjes de secundaire
doelgroep.
Leerwerkgemeenschap Samen in Noord
Het Kinderparadijs is onderdeel van de LWG Samen in Noord. Dit is een bijzondere
leerwerkgemeenschap, omdat er meerdere organisaties in zitten welke zowel horizontaal
(zelfde doelgroep en welzijnswerk) als verticaal (andere doelgroepen en hulpverlening) met
elkaar samenwerken en in de wijk de verbinding zoeken. De LWG bestaat uit het
Kinderparadijs (creatief kinderwerk), het CVD (schoolmaatschappelijk werk & wijkteam), de
Vraagwijzer en SOL (kinder- en volwassenenwerk). Naast deze organisaties vormt ook de
Hogeschool een onderdeel van de gemeenschap. Als stagiaire van het Kinderparadijs zul je
verdiepend aan de slag gaan met de stagiaires en medewerkers van de andere organisaties
om zo een breder netwerk voor jezelf (als toekomstig professional)en voor de doelgroepen
neer te zetten.
Beschrijving taken en werkzaamheden van de student
Op een positieve, creatieve, speelse en duidelijke manier ga je actief aan de slag met
kinderen. Je werkt veel buiten met de doelgroep en helpt een positief ontwikkelklimaat neer
te zetten. Je ontwikkelt lessen samen met vakkrachten, je voert deze uit en je leert didactisch
werken. Ook voer je gesprekken met ouders, scholen en andere wijk samenwerkingspartners.
Daarnaast lever je een bijdrage aan de organisatie en uitvoering van (wijk)evenementen. Je
bent een belangrijk onderdeel van een deskundig, vaardig en enthousiast team. De
begeleiding is gedegen en samen zorgen we ervoor dat jij het beste uit jezelf haalt.
Functieprofiel van de student
• Je hebt affiniteit met de doelgroep (basisschoolkinderen uit Het Oude
Noorden)
• Je wilt je professionaliteit ontwikkelen vanuit de waarden: veiligheid,
vertrouwen, speelsheid, positiviteit en creativiteit.
• Je bent creatief en houdt van uitdagingen.
• Je hebt een positieve instelling.
• Je bent leergierig en zelfstandig.
• Je bent flexibel en stressbestendig.

•

Je beschikt over uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigheden.

Kaders van de organisatie
• De dagen waarop stagegelopen kan worden, zijn: dinsdag, woensdag,
donderdag, vrijdag en zaterdag.
• Je loopt ook stage in de schoolvakanties, maar kunt op andere momenten – in
overleg – vrije dagen opnemen.
• De zomervakantie loopt gelijk met je schoolrooster
• De stage start begin 7 januari 2022 en loopt tot eind januari 2023
• Je hebt een VOG nodig. Deze vragen we bij aanvang van het stagejaar aan
en wordt door het Kinderparadijs vergoed.
Vergoeding
Er is geen vergoeding, maar wel een inspirerende stageplek
Website:

www.kinderparadijs.net

