
  

	
Vacature pedagogisch medewerker van kinderen met een 
autismespectrumstoornis (uren in overleg) 
 
Stichting de Klimroos is een jonge sterk in ontwikkeling zijnde kleinschalige 
zorgorganisatie. Wij bieden kleinschalige, gespecialiseerde groepsbegeleiding, 
logeerbegeleiding en individuele begeleiding aan kinderen met een 
autismespectrumstoornis. Wij zijn gevestigd in een woonhuis in een rustige wijk in 
Vlaardingen. Structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid staan bij ons voorop. Wij 
zijn ervan overtuigd dat kinderen zich veilig voelen in een omgeving waar zij 
structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid geboden krijgen. Hierdoor hebben zij 
een prettige tijd en kunnen zij zich verder ontwikkelen. 
Het team van de Klimroos bestaat op dit moment uit de directie, een 
gedragsdeskundige, een administratief medewerkster en 15 pedagogisch 
medewerkers. 

Wie ben jij? 
Je bent een enthousiast persoon die een SPH, Pedagogiek of een andere relevante, 
kindgerichte HBO studie heeft afgerond. Bij voorkeur ben je ook SKJ geregistreerd. 
Ervaring binnen het groepswerk en een autismespectrumstoornis is een pre.  
Je bent betrokken, collegiaal, flexibel, empatisch, communicatief vaardig en kan snel 
schakelen tussen verschillende situaties. Daarnaast kan je goed samenwerken maar 
ben je ook in staat om zelfstandig op de groep en/of ambulant te werken. Tot slot 
ben je bereid om na schooltijd en in het weekend te werken.  
 
Wat ga je doen? 
Je gaat aan de slag op verschillende groepen, waarbij het ontwikkelingsniveau van 
de kinderen varieert. Daarnaast kan je ook kinderen ambulant begeleiden. Je doet 
mee met alles wat daarbij komt kijken: van contact met ouders en het bedenken en 
uitvoeren van activiteiten met de kinderen tot het schrijven van rapportages en 
evaluatiegesprekken voeren. Daarnaast werk je nauw samen met je collega 
pedagogisch medewerkers en de gedragsdeskundige. Je bespreekt met hen de 
voortgang van de kinderen, waarbij je in staat bent om te reflecteren op je eigen 
handelen en gedreven bent om het maximale uit de kinderen te halen.   
 
Taken en verantwoordelijkheden 

- Bieden van begeleiding aan een groep van maximaal 6 kinderen tussen de 4 
en de 14 jaar. 

- Bieden van individuele begeleiding aan het kind; bijvoorbeeld in de 
thuissituatie of op school. 

- Oog en respect hebben voor ieder individu, ongeacht afkomst, achtergrond, 
sociale klasse, problematiek en hulpvraag. 

- Observeren van kinderen en werken aan de hand van voorgeschreven 
doelen/wensen van ouders/verzorgers/doorverwijzers.  

- Schrijven rapportages en evaluatieverslagen. 
- Bijzonderheden binnen de ontwikkeling van een kind signaleren en deze 

zorgvuldig overdragen aan ouders(s)/verzorger(s), collega’s en overige 
betrokkenen. 

- Samenwerken met ouders(s)/verzorger(s), collega’s en overige betrokkenen. 
- Zorg dragen voor een prettige en veilige omgeving voor het kind, waarbij 

structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid centraal staan. 
- Professioneel omgaan met privacy gegevens en persoonlijke informatie. 



- Organiseren van activiteiten (onder andere op het gebied van bewegen, 
knutselen, techniek, spelvaardigheden), waardoor er een uitdagend 
dagprogramma aan de kinderen geboden kan worden en daarbij 
rekeninghoudend met de wensen en de behoefte van zowel het individuele 
kind als de groep. 

 
Wat levert het je op? 

- Je komt te werken in een relatief klein en hecht team, waarbij veel ruimte is 
voor eigen inbreng en je ontwikkeling. 

- Wij zijn een organisatie die momenteel een positieve ontwikkeling en groei 
doormaakt. 

- Wij staan open voor jouw inbreng en ideeën daarin en waarderen het als je 
‘van je laat horen’. 

- Je krijgt bij ons de ruimte om je kennis verder uit te diepen en de vrijheid om 
aan te geven hoe jij je taken en verantwoordelijkheden het liefst zou willen 
vormgeven.  

- Het salaris is conform CAO GGZ.  

Overtuigd? 
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Solliciteer dan direct of neem contact op met 
Barbara Smits telefoonnummer 06-50634497. Whatsappen mag ook (vermeld dan in 
je appje wel even duidelijk over welke vacature het gaat), dat kan op hetzelfde 
telefoonnummer. Natuurlijk kun je ook mailen naar: barbara@autismebegeleiding-
klimroos.nl 

 
	
	
	


