JongLeren zoekt HBO stagiaires voor Peuterleerplek+
Jongleren - Wie zijn wij?
JongLeren is binnen de kinderopvangbranche in Den Haag dé expert en marktleider in het bieden van
voorschoolse educatie aan kinderen en gezinnen die wonen in wijken met een sociaal economische
uitdaging. Bij JongLeren stimuleren wij de ontwikkeling van peuters spelenderwijs. JongLeren heeft
meer dan 50 Peuterleerplekken, verspreid over heel Den Haag. JongLeren is flexibel, innovatief en stelt
hoge eisen aan de kwaliteit van het werk en aan onze medewerkers. Werken bij JongLeren is altijd
boeiend en veelzijdig. JongLeren wordt ondersteund door Xtra.
Peuterleerplek +
Op onze Peuterleerplekken zien wij het aantal kinderen dat naast het Voorschoolse Educatie – aanbod
extra ondersteuning in de ontwikkeling nodig heeft, toenemen. Om peuters met een anders verlopende
ontwikkeling gerichter te kunnen begeleiden heeft Jongleren het concept Peuterleerplek+ (PLP+)
opgezet.
Op de PLP+ komen peuters die extra ondersteuning nodig hebben in de ontwikkeling en/of het
gedrag. Op de groep zitten maximaal 10 peuters. Deze peuters worden begeleid door gespecialiseerde
medewerkers van JongLeren, waarbij we intensief samenwerken met medewerkers van een Speciaal
BasisOnderwijs-school (SBO).
Ieder kind heeft een eigen ontwikkelplan. We kijken naar de krachten en de kansen van een
kind, naar waar de ontwikkelbehoeften liggen en naar welke passende vervolgplek de peuter kan
uitstromen met de leeftijd vanaf 4 jaar. Tijdens de plaatsing op de PLP+ begeleiden wij ook de ouders
bij vragen over de opvoeding en ontwikkeling van hun peuter, en helpen hen in het doorlopen van het
zorg- en acceptatieproces.
Stagiaire

Peuterleerplek+ Kleine Keet en Peuterleerplek+ Segbroek zijn op zoek naar enthousiaste HBO
studenten, met passie voor het jonge kind dat extra ondersteuning in de ontwikkeling nodig heeft.
Wij zoeken studenten die graag willen ontwikkelen en leren. Je bent nieuwsgierig, neemt initiatieven en
staat open om op je eigen handelen te reflecteren.
Op onze PLP+ kun je jezelf ontwikkelen in het begeleiden van peuters met een anders
verlopende ontwikkeling. Je leert uit te gaan van de mogelijkheden van ieder individueel kind, en om
passend aan te sluiten bij de verschillende ontwikkelingsvragen.
Je bent in staat om een vertrouwensband op te bouwen met de ouders en de peuters. Je kunt
helder communiceren en je staat stevig in je schoenen. Je staat open om samen te werken met
collega’s, de ouders en de betrokken professionals.
We vormen een hecht en enthousiast team met medewerkers van JongLeren en de SBO
school. Als stagiaire op de PLP+ ben je een sterke aanvulling in ons team. Je werkt en denkt actief mee
in onze werkwijze op de PLP+. De stagiaire wordt begeleid door een pm’er van JongLeren (HBO
geschoold).
Stagedagen
We zoeken stagiaires voor:

PLP+ Kleine Keet

en

PLP+ Segbroek

De PLP+ is geopend op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. De stagedagen en stageactiviteiten kunnen in overleg bepaald worden. In overleg kunnen ook de mogelijkheden voor stageactiviteiten in de samenwerkende SBO school verkend worden. We werken met meerdere stagiaires
per locatie, er is 1 stagiaire per dag aanwezig. Tijdens een eventuele lockdown is de PLP+ open
volgens de richtlijnen van de noodopvang.
Ervaring in het begeleiden van (jonge) kinderen met een anders verlopende ontwikkeling zien wij als
een pré voor een stageplek op de PLP+.
Meer informatie over JongLeren vind je op onze website: https://www.jonglerendenhaag.nl
En voor vragen over de stageplek bij de PeuterLeerplek+ kun je contact opnemen met Kim Idenburg
(projectleider Passende Peuteropvang) op 06 - 28 24 78 35.
Geïnteresseerde studenten kunnen hun CV en motivatiebrief sturen naar Anita Koster (Praktijkopleider
JongLeren) op anita.koster@jonglerendenhaag.nl of contacten op 06 - 416 61 425.

We zien je reactie graag tegemoet!

