
 
 

Vacature : Pedagogisch medewerker (Begeleider voor kinderen met autisme) 

Voor 16 – 32 uur bij onze locatie te Vlaardingen 

Wat ga je doen? 

Je gaat als pedagogisch medewerker (begeleider) aan de slag op verschillende groepen binnen 

De Klimroos, waarbij het ontwikkelingsniveau van de kinderen varieert. Daarnaast kan je ook 

kinderen ambulant begeleiden op school of thuis. Verder bieden wij ook logeerbegeleiding in de 

weekenden. 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 het 

voeren van evaluatiegesprekken. Daarnaast werk je nauw samen met je collega pedagogisch 

medewerkers en de gedragsdeskundigen. 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 

▪ Het bieden van begeleiding aan een groep van maximaal 6 kinderen tussen de 4 en de 16 

jaar. 

▪ Het bieden van individuele begeleiding aan het kind; thuis of op school. 

▪ Oog en respect hebben voor ieder individu, ongeacht afkomst, achtergrond, sociale klasse, 

problematiek en hulpvraag. 

▪ Het observeren van kinderen en werken aan de hand van voorgeschreven doelen/wensen 

van ouders/verzorgers/doorverwijzers. 

▪ Het schrijven van rapportages. 

▪ 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. 

▪ Zorgdragen 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 rekening houdend met de wensen en de behoefte van 

zowel het individuele kind als de groep. 

Wie ben jij? 

Je bent een enthousiast en integer persoon die een relevante, kindgerichte MBO of HBO studie 

heeft afgerond. Bij voorkeur ervaring heeft binnen het groepswerk en kennis heeft met het werken 

met mensen met een stoornis in het autismespectrum. Maar ben je net gediplomeerd? Ook naar 

jou zijn wij op zoek! Leergierigheid is belangrijker dan ervaring!  

Verder ben je betrokken, collegiaal, flexibel, empathisch, communicatief vaardig en kan je 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 ook na 

schooltijd en in het weekend te werken, slaapdiensten zijn ook aan de orde. Wel werken wij zoveel 

mogelijk met een vast rooster wat voor zowel de kinderen als onszelf erg prettig is! 

 



 
 

Wie zijn wij? 

Stichting de Klimroos biedt 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. De Klimroos biedt een veilige omgeving waar kinderen 

kunnen groeien. 

Het team van de Klimroos bestaat op dit moment uit de directie, een manager bedrijfsvoering, twee 

gedragsdeskundigen, 15 pedagogisch medewerkers en een huishoudelijk medewerkster. 

 

Wat bieden wij jou? 

Stichting de Klimroos is een jonge sterk in ontwikkeling zijnde kleinschalige zorgorganisatie.        

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, en waarderen het als je ‘van je laat 

horen’. 

Het salaris is conform de CAO GGZ, schaal 39/40 (trede, afhankelijk van je opleiding en ervaring).  

Soort dienstverband: Parttime, we zijn op zoek naar iemand die beschikbaar is voor minimaal       

16 tot maximaal 32 uur per week. 

We hebben momenteel 2 vacatures voor een pedagogisch medewerker en zijn op zoek naar een 

persoon die voor vast ons team komt versterken en we zijn op zoek naar een persoon die voor een 

periode van 5 maanden een vacature kan opvullen ter vervanging van een begeleider die met 

zwangerschapsverlof gaat. (wellicht bestaat de mogelijkheid na 5 maanden te verlengen i.v.m. met 

onze groei). Voor beide vacatures geldt een startdatum van medio / uiterlijk eind juni. 

Het logeerhuis alsmede de 2e begeleidingslocatie zijn beiden gevestigd in Vlaardingen. 

 

Interesse? 

Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op! 

Je kunt je CV en motivatiebrief sturen aan P. Valk-Versloot, manager bedrijfsvoering: 

petra@autismebegeleiding-klimroos.nl 

Heb je vragen? Stel ze gerust! 

Neem tevens een kijkje op onze website: www.autismebegeleiding-klimroos.nl 

Delen stellen wij op prijs, maar acquisitie n.a.v. deze advertentie niet. 
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