
Wij zijn op zoek naar een ambitieuze

Stagiaire Sociale studies 

Binnen Prins Heerlijk leren en werken jongeren met ernstige leerproblemen en/of verstandelijke 
beperking in de horeca, detailhandel en zorg op MBO niveau 1,2, en 3. Daarnaast bieden we 
hen persoonlijke begeleiding en woonbegeleiding. Jongeren kunnen een individueel leertraject 
volgen bij Prins Heerlijk, volgens ons concept ‘speciaal MBO in bedrijf’. Dat wil zeggen: in het 
bedrijf of bij een werkgever, kleinschalig, met een individuele leerlijn, praktijkgericht, met passend 
onderwijsmateriaal en continuïteit van begeleiden. Ons doel is: participatie en ontplooiing van 
jonge mensen met een functiebeperking. Deelnemen in de maatschappij en eruit halen wat erin 
zit is ons motto. 

Als stagiaire krijg je de kans jezelf te ontwikkelen in het werken met onze doelgroep en op een 
methodische wijze begeleiding te bieden die bijdraagt aan onze visie. Als begeleider binnen 
een van onze Horeca/detailhandel locaties ben je samen met de vaste begeleider aan het werk 
met de jongeren. Je coacht de jongeren in hun werkzaamheden, ontwikkeling en het behalen 
van hun leerdoelen. De begeleiding die wij de jongere geven is op de eerste plaats gebaseerd 
op het uitgangspunt dat we niet teveel kijken naar de beperking van de jongere maar naar de 
mogelijkheden, met andere woorden, we behandelen jongere als iemand die bij ons is om een vak 
te leren.

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden: 

•	 Begeleiding	van	de	jongeren	op	de	werkvloer/dagbesteding.
•	 Jongeren	coachen	en	sturen	met	als	doel	ontwikkeling	op	het	gebeid	van	schoolse	
 vaardigheden, vakvaardigheden, sociale vaardigheden en communicatieve vaardigheden.
•	 Uitvoeren	en	zorg	dragen	voor	de	methodiek	Ontwikkelingsgerichte	dagbesteding	en	het	
 opleidingstraject wat de jongere volgt. 
•	 Observeren,	analyseren	gericht	op	de	leerdoelen	van	de	jongeren.
•	 Zorg	dragen	voor	de	kwaliteit	van	de	Horeca.
•	 Samenwerken	met	de	jongeren	in	de	Horeca	om	zo	de	jongeren	het	vak	te	leren.
•	 Signalen	bespreken	met	collega’s.
•	 Overdracht	leveren	aan	leidinggevende/trajectbegeleider.
•	 Het	(mede)	vormgeven	van	het	team	Horeca	van	de	stichting.
•	 Deelnemen	aan	het	overleg	en	bespreking	van	de	voortgang	van	de	begeleiding	
 van de jongeren.

Vacature



Wij vragen:

•	 Het	volgen	van	een	opleiding	binnen	de	sociale	studies	op	HBO	of	MBO	4	niveau	
	 (zoals	SPH,	pedagogiek,	pedagogisch	medewerker,	etc.).
•	 Ervaring	in	en	kennis	van	de	horeca	of	de	intentie	je	hierin	te	ontwikkelen.
•	 Uitstekende	communicatieve	en	sociale	vaardigheden.
•	 Een	commerciële	instelling.	
•	 Geduld	en	doortastendheid,	nodig	voor	het	begeleiden	van	de	bijzondere	medewerkers.
•	 Flexibiliteit	ten	aanzien	van	werkzaamheden	en	werktijden.
•	 Zelfstandigheid.	
•	 Minimale	stageduur	van	2	dagen	(16	uur)	per	week	gedurende	5	maanden

Wij bieden:

•	 Een	organisatie	met	zeer	betrokken	en	enthousiaste	collega’s.	
•	 Een	stageplaats	waar	je	jezelf	kan	ontwikkelen	als	professional	en	als	persoon.
•	 Professionele	begeleiding	die	samen	met	jou	er	voor	zorgt	dat	je	kan	werken	aan	je
 leerdoelen en je opdrachten uit te kunnen voeren.

Interesse? 

Wanneer u belangstelling heeft voor deze vacature, kunt u per e-mail een sollicitatiebrief 
en CV sturen naar: personeel@prinsheerlijk.nl o.v.v. stagiaire Sociale studies.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kelly Kuijpers (06-83974052) of
Meggie Broeren (06-31627790). 


