
  

 

Vacature pedagogisch medewerker van kinderen met een 

autismespectrumstoornis 

Functie omschrijving 

De Klimroos zoekt een enthousiaste collega die een SPH, Pedagogiek of een andere relevante, 

kindgerichte HBO studie heeft afgerond. Ervaring binnen het groepswerk en 

autismespectrumstoornis hebben, is een pre. 

Wij zoeken een betrokken, flexibele collega met affiniteit voor kinderen met speciale 

ontwikkelingsbehoeften. Wij zoeken een spontane professional die zelfstandig op de groep 

en/of ambulant werkt en vooral een begeleidende functie heeft, maar ook kan signaleren en 

rapporteren. 

 

De pedagogisch medewerker van kinderen met een 

autismespectrumstoornis: 

 Biedt begeleiding aan een groep van maximaal 6 kinderen tussen de 4 en de 14 jaar; 

 Biedt individuele begeleiding aan het kind; bijvoorbeeld in de thuissituatie of op 
school; 

 Heeft oog en respect voor ieder individu, ongeacht afkomst, achtergrond, sociale 
klasse, problematiek en hulpvraag; 

 Heeft kennis van en ervaring in het werken met stoornissen als ASS, ADHD, ODD en 

bijkomende gedragsproblematieken; 

 Observeert kinderen en werkt aan de hand van voorgeschreven doelen/wensen van 
ouders/verzorgers/doorverwijzers; 

 Schrijft rapportages en evaluatieverslagen; 

 Is in staat opvallendheden binnen de ontwikkeling van een kind te signaleren en deze 

zorgvuldig over te dragen aan ouders(s)/verzorger(s), collega’s en overige 

betrokkenen; 

 Is in staat om samen te werken met ouders(s)/verzorger(s), collega’s en overige 
betrokkenen; 

 Draagt zorg voor een prettige en veilige omgeving voor het kind, waarbij structuur, 
duidelijkheid en voorspelbaarheid centraal staan; 

 Gaat professioneel om met privacy gegevens en persoonlijke informatie; 

 Is ondernemend in het organiseren van activiteiten (onder andere op het gebied van 
bewegen, knutselen, techniek, spelvaardigheden), waardoor er een uitdagend 

dagprogramma aan de kinderen geboden kan worden; houdt daarbij rekening met de 

wensen en de behoefte van zowel het individuele kind als de groep; 

 Is bereid om naschooltijd en in het weekend te werken. 

Profiel De Klimroos 



  
De Klimroos biedt kleinschalige, gespecialiseerde groepsbegeleiding, logeerbegeleiding en 

individuele begeleiding aan kinderen met een autismespectrumstoornis. We hebben hierbij 2 

groepen; kinderen met een gemiddeld intelligentie niveau en kinderen met een verstandelijke 

beperking. De Klimroos is gevestigd in Vlaardingen.                                                                                  

De drie belangrijkste kenmerken van onze begeleiding zijn; structuur, duidelijkheid en 

voorspelbaarheid.  

Arbeidsvoorwaarden  
Een salaris conform de CAO GGZ 

 

Wil je meer informatie over deze functie?                                                                                   

Neem dan contact op met Barbara Smits (06-50634497). Of stuur jouw schriftelijke 

sollicitatie, met CV op naar: barbara@autismebegeleiding-klimroos.nl 

 


