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Vacature Specialistisch Begeleider (omvang nader te bepalen) 

Heb jij een groot hart voor kinderen die het niet altijd gemakkelijk hebben in de samenleving, op 
school, in hun familie, met vrienden? Bij Circustheater Stoffel zoeken we een Specialistisch 
Begeleider voor het bieden van ambulante begeleiding aan kinderen (onze artiesten) in een 
specialistisch traject. Kun jij individuele behandeling geven met gebruik van creatieve middelen zodat 
de artiest op speelse wijze succeservaringen kan opdoen? Lees dan verder, misschien is deze 
vacature iets voor jou!  
 

Wat ga je doen? 
De Specialistisch Begeleider zorgt voor de individuele behandeling van een toegewezen artiest. Deze 
specialistische begeleiding kan op verschillende plekken plaatsvinden, afhankelijk van de zorgvraag 
en de leerdoelen in het begeleidingsplan. Dit kan zijn tijdens een van de activiteiten van 
Circustheater Stoffel zoals een Club of Logeerweekend, maar ook thuis in het gezin van de artiest of 
op school.  
 

Wat verwachten we van je? 

Aan de hand van het begeleidingsplan werk je met de artiest op een spelende en creatieve manier 
aan de leerdoelen. Je werkt nauw samen met betrokkenen van de artiest en is er regelmatig overleg 
met collega’s en andere betrokken professionals. Je kunt verschillende interventies inzetten bij de 
begeleiding. 
 

Profiel 

Talent voor het individueel begeleiden en behandelen van artiesten bij Circustheater Stoffel. 
Je kunt een gevarieerd aanbod aan technieken en begeleidingsvormen inzetten en gaat 
daarbij steeds uit van het spelende en creatieve element. Je durft onconventioneel te handelen. In 
de afstemming met betrokken partijen kun je snel en gemakkelijk schakelen tussen verschillende 
niveaus. Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel, kunt goed zelfstandig werken, bent 
inventief, geduldig en staat stevig in je schoenen. Niveau: HBO, een relevante opleiding met SKJ 
registratie. 
 

Wat bieden wij? 

Circustheater Stoffel is een jonge, groeiende organisatie met veel ruimte voor creativiteit waarin 

nauw wordt samengewerkt om onze artiesten op de juiste manier te ondersteunen in hun leven. 

Jouw inbreng wordt zeer gewaardeerd en jouw kennis en ervaring ingezet om zo, samen, nóg betere 

zorg te bieden. De lijnen zijn kort, de werksfeer informeel en de betrokkenheid groot. Vergoeding 

kan via een ZZP overeenkomst of in loondienst. 

 

Solliciteren 

Een schriftelijke sollicitatie met motivatie en cv kun je voor 9 februari 2021 mailen naar Rob Kuiper: 

rob@circustheaterstoffel.nl. Inhoudelijke informatie over de vacature via Kirsten Robben, Teamchef, 

06-42429612. Gesprekken vinden plaats in week 7 en 8. 
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