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Vacature Vaktherapeut 12-18 uur p/w 

Circustheater Stoffel begeleidt bijzondere mensen door middel van circustheater naar succes- 

ervaringen. Ter vervanging van vertrekkende collega’s zijn we op zoek naar twee vaktherapeuten 

voor behandeling van kinderen met ernstige gedragsproblemen en autisme.  

Functieomschrijving 
Je werkt binnen Trajectklas Paars in een kinderkliniek in Arnhem. Circustheater Stoffel werkt hier 

samen met het Dr. Leo Kannerhuis en so De Brouwerij. In een team met andere vaktherapeuten, de 

behandelcoördinator, trajectbegeleiders, sociotherapeuten en de onderwijzer ben je bezig om de 

onderwijsparticipatie van de kinderen te vergroten.  

Je gebruikt je eigen creatieve expertise als middel, om zo de vaardigheden van de kinderen te 

vergroten die nodig zijn om succesvol deel te kunnen nemen aan onderwijs. Je directe collega’s 

hebben expertise in Drama en Circus; zelf heb je mogelijk een andere speelse inbreng die het aanbod 

kan versterken, zoals muziek, dans, beweging of circustheater in de breedste zin.  

Je bent in staat kinderen op speelse wijze te stimuleren, enthousiasmeren en begrenzen.  

In blokken van 45 minuten werk je zelfstandig met één tot drie kinderen tegelijkertijd. Je rapporteert 

in het EPD, levert je bijdrage aan behandelplan evaluaties en neemt regelmatig deel aan het 

multidisciplinaire overleg waarin de kinderen worden besproken en de doelen worden getoetst. 

Profiel 
✓ Je staat stevig in je schoenen 

✓ Je kunt structuur en duidelijkheid bieden 

✓ Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, flexibiliteit en humor 

✓ Passie voor creatieve en sportieve middelen 

✓ Energiek en daadkrachtig , proactief, zelfstandig. 

✓ Ervaring met kinderpsychiatrie en specifiek autisme is wenselijk 

✓ Je bent SKJ-geregistreerd en/of hebt een opleiding afgerond vergelijkbaar met Vaktherapie 

Muziek, Drama, Beeldend of Psychomotore Therapie, Social Work, Psychologie, Pedagogiek. 

Overeenkomst 
Loondienst of freelance. Per 6 september 2021 tot einde schooljaar, met mogelijkheid tot verlenging 

van een jaar. Afhankelijk van de onderlinge planning, werk je  1 of 2 dagen per week. 

Solliciteren 

Een schriftelijke sollicitatie met motivatie en cv kun je voor 26 juli mailen naar Wilma Geurtzen: 

wilma@circustheaterstoffel.nl. Wilma is ook contactpersoon voor eventuele vragen vooraf. Eerste 

gesprekken vinden plaats in week 31 (de week van 2 augustus). 

 

                                 Werken bij Stoffel is ondernemen, samenwerken en groeien. 
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