foundation

zoek jij
een unieke en verrijkende stage
met kinderen met autisme?
De Merel Foundation biedt met De Kleine Wereld en Het Buitenhuis
behandeling aan kinderen met ASS (Autisme Spectrum Stoornis) en een
ontwikkelingsachterstand. Systematisch en in kleine stapjes werken we
aan de ontwikkeling van onze kinderen. Dit doen we zowel een-op-een,
een-op-twee als in groepsverband. We baseren onze behandeling op de
principes van de Applied Behavior Analysis (ABA). Daarnaast creëren
we een zo optimaal mogelijke leeromgeving door te anticiperen op
de sensorische informatieverwerking van het kind.
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Zo ziet een stage eruit

Persoonlijke ontwikkeling
We bieden je een leerzame omgeving om te werken
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Is leergierig en staat open om zichzelf te ontwikkelen
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Kan reflecteren op eigen handelen

en anderen.

•

Heeft geduld en doorzettingsvermogen

•

Is actief en neemt initiatief

Interne opleiding

•

Kan snel schakelen tussen denken en handelen

We bieden je een interne opleiding over de basisprincipes

•

Werkt graag in teamverband

van Applied Behavior Analysis (ABA), waarbij je de theorie
meteen leert omzetten naar de praktijk door onder andere

Enthousiast geworden?

coaching on the job. De opleiding bestaat uit 14 workshops

Stuur een motivatiebrief (of video) en CV naar:

en maakt deel uit van je stage-uren.

femke@merelfoundation.nl Voor meer informatie:
www.merelfoundation.nl

