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VACATURE  

INDIVIDUEEL BEGELEIDER SPECIAAL ONDERWIJS 
 

Voor de individuele begeleiding van een leerling met autisme in het Speciaal Onderwijs zijn wij per direct 

opzoek naar een enthousiaste medewerker voor 16-18 uur verspreidt over  dinsdag, donderdag en vrijdag voor 

het huidige schooljaar. 

FUNCTIEOMSCHRIJVING 

Bijhorende functietaken als individueel begeleider zijn het bieden van … 

- ….structuur bij de dagindeling en tijdsindeling 

- ….onderwijs op laag niveau passend bij de behoeften en het welzijn van de leerling. Waarbij iedere 

dag/uur er anders uit kan zien. 

-…. Een vertrouwensrelatie en verbinding 

-….begeleiding in de ontwikkeling van het maken en onderhouden van sociale contacten 

Wat is hiervoor nodig: 

- Pedagogisch onderlegd 

- Gestructureerd en consequent handelen 

- Samenwerken met betrokken school  

- Doorzettings- en inlevingsvermogen 

- Verantwoordelijkheidsgevoel 

- Initiatief tonen 

- Passie voor werken met kinderen met autisme 

- Minimaal mbo-diploma in de richting van zorg/welzijn/pedagogisch/sociale hulpverlening/begeleiding, 

waarbij ervaring/affiniteit met autisme een pré is.  

Wat heeft Hink Stap Sprong te bieden: 

- Een uitdagende functie waarbij iedere dag anders is 

- Salaris conform cao-welzijn en maatschappelijke dienstverlening 

- Samenwerking met een gezellig en professioneel team 

HINK STAP SPRONG! 

Buitenschoolse begeleiding ‘Hink Stap Sprong’ is een professionele organisatie die de naschoolse begeleiding 

verzorgt voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar met een ontwikkelingsbeperking als ADD, ADHD of Autisme. Zij 

genieten onderwijs vanuit het bijzonder/ passend onderwijs.  

We werken met een kleine groep kinderen (maximaal 5) onder begeleiding van een professional die ruime 

ervaring heeft met ADD, ADHD en Autisme. Naast de individuele aandacht voor het kind staan 

groepsparticipatie, samenwerken, omgaan met regels en sport en spel centraal. Naast de benodigde 

ontspanning zijn wij actief bezig met de kinderen waarbij bewegen sport en spel een belangrijk onderdeel zijn.  

Naast buitenschoolse begeleiding biedt Hink Stap Sprong ook individuele begeleiding voor kinderen met een 

begeleidingsvraag en daarmee is iedere vraag uniek. Denk hierbij aan individuele begeleiding in het speciaal 

Reageren? 

Stuur je cv en motivatie t.a.v. Marianne Nijhof 
naar marianne@snoleusden.nl 
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onderwijs voor kinderen met Autisme, maar ook aan begeleiding in de taxi richting school of activiteiten 

aanbieden buiten schooltijden. Iedere individuele begeleiding wordt zeer nauw afgestemd met de klant. 

Wij werken nauw samen met o.a. ouders, buurtsportcoach, kinderpsycholoog (gespecialiseerd autisme) en 

kinderfysiotherapeut (idem), school, sportvereniging(en). 

Hink Stap Sprong biedt haar diensten aan vanuit het clubgebouw van LHV. Het kind krijgt professionele 

begeleiding en aandacht en participeert tevens op vaste tijden in de reguliere BSO (SNO LEUSDEN) elders op 

het sportpark. Het kind sport mee met de groep de past bij zijn of haar handelingsniveau en/ of denkniveau. 

BSB Hink Stap Sprong is open van 14:00 – 18:30 op de maandag, dinsdag en donderdag en in de vakanties in 

overleg. 

 


