
 
We zoeken een Persoonlijk Begeleider voor 16-32 uur per week 

 
Stichting KOOS is een ‘’Samen naar school klas’’ in Hoofddorp, gevestigd in de Montessorischool 

Floriande. Een initiatief waar zorg en onderwijs samen komen voor kinderen vanaf 4 jaar met een 
ontwikkelingsachterstand, autisme of een verstandelijke beperking die ontheven zijn uit de 

leerplicht. 
 

De groep bestaat uit maximaal 6 kinderen per dag. De bezetting op de groep is hoog, namelijk 1 op 2. 
Het team is multidisciplinair samengesteld, waarbij er gewerkt wordt vanuit de ABA principes. 

 
Stichting KOOS vindt dat ieder kind, ongeacht zijn of haar beperking, zich optimaal moet kunnen 

ontwikkelen. Het liefst in een omgeving waar kinderen zonder beperking dagelijks samenkomen en 
van elkaar kunnen leren. 

 
‘’Ieder kind is leerbaar als het de juiste begeleiding aangeboden krijgt’’. 

 
Startdatum: 1 april 2023 
Werkdagen: 2-4 dagen per week 
 
Functie inhoud 
Het begeleiden en verzorgen van kinderen met een ontwikkelingsachterstand, autisme of een 
verstandelijke beperking in een groep. Als persoonlijk begeleider ben je verantwoordelijk voor de 
begeleiding en zorg van de aan jou toegewezen kinderen. Je werkt samen met twee andere collega’s, 
waarbij je samen de groep draait en twee kinderen onder jouw verantwoordelijkheid hebt. Je stelt 
samen met de orthopedagoog het individueel ontwikkelingsplan op van deze kinderen en evalueert 
regelmatig met ouders en andere betrokkenen. Je bent de spin in het web rondom het kind. Je levert 
een bijdrage aan het goed functioneren van het team en het draaien van de groep. Je verricht in 
overleg aanvullende teamtaken.  
 
Functie – eisen 

- Een afgeronde HBO opleiding Social Work (bijvoorbeeld SPH of pedagogiek) of een gerichte 
MBO – 4 opleiding (bijvoorbeeld SPW, MMZ of klassen assistent). Als je in het bezit bent van 
een SKJ-registratie is dit een pre.  

- Je hebt ervaring in het werken met jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand en/of 
autisme. 

- Je bent creatief in het bieden van ontwikkelingsgerichte activiteiten, in groepsverband en 
individueel gericht. 

- Je vindt zowel begeleidende aspecten als verzorgende aspecten leuk. 
- Het samenwerken met school en haar leerkrachten en leerlingen daagt je uit. 
- Je staat ervoor open om opgeleid te worden in ABA. 
- Je bent in staat om structuur en duidelijkheid te bieden en een veilige omgeving te creëren.  
- Je werkt volgens de opgestelde Ontwikkelplannen en de daarin beschreven afspraken.  
- Je kunt goed met ouders omgaan. 
- Je vindt het leuk om in een team te werken. 



- Je herkent jezelf in de volgende woorden: verantwoordelijk, zelfstandig, enthousiast, 
initiatiefrijk, creatief en flexibel.  

- Je kunt reflecteren op jouw eigen handelen en staat open voor feedback. 
- Je staat ervoor open om nieuwe vaardigheden te leren.  
- Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en computervaardigheden. 
- Je staat stevig in je schoenen. Het werken met deze kinderen vraagt een gezonde fysieke en 

mentale conditie. 
- Je kunt een VOG overleggen en bent in het bezit van een diploma Kinder-EHBO (of bent 

bereid deze te halen). 
 
Wij bieden 
Een leuke functie in een jonge organisatie. Heb je nog geen ervaring met ABA? Dan bieden wij hierin 
opleiding aan. Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO gehandicaptenzorg. De functie is 
ingedeeld in FWG 40 of 45, afhankelijk van opleiding en ervaring.  
 
Sollicitaties met CV graag per e-mail naar info@stichting-koos.nl   
Sluitingsdatum: 15 maart 2023. In week 12 en 13 worden de gesprekken en meeloopdagen 
ingepland. 


