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Vacature Vaktherapeut Multi Media 16 uur p/w 

Projectbureau Circustheater Stoffel is per direct op zoek naar een vaktherapeut voor behandeling 

van kinderen met ernstige gedragsproblemen en autisme. Het gaat om een tijdelijke opdracht voor 

de periode tot de zomervakantie, met mogelijkheden voor verlening naar schoolseizoen 2018-2019. 

Functieomschrijving 
Als vaktherapeut werk je in een kinderkliniek van het Leo Kannerhuis in Arnhem. Je werkt samen met 

andere vaktherapeuten, de behandelcoördinator, de onderwijzer en sociotherapeuten om de 

onderwijsparticipatie van de kinderen te vergroten.  

Als Vaktherapeut Multi Media gebruik je fotografie, film, webdesign, interactieve animaties, games 

en apps als middel om vaardigheden van de kinderen te vergroten die nodig zijn om succesvol deel te 

kunnen nemen aan onderwijs.   

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, teamspeler 

✓ Ervaring met kinderpsychiatrie en specifiek autisme is gewenst 

✓ Opleiding: Creatieve Therapie, Pedagogiek, Maatschappelijk Werk (of een andere ‘cono 

geregistreerde opleiding’) is een vereiste in verband met tijdschrijven in de dbc. 

Overeenkomst 
Bij voorkeur op freelance basis, vanuit een overeenkomst van opdracht. Werkdagen zijn maandag en 

vrijdag. Vergoeding is maximaal € 52,50 per uur, afhankelijk van ervaring. 

Solliciteren 
Een schriftelijke sollicitatie met uitgebreide motivatie en cv kun je mailen naar Rob Kuiper, zakelijk 

directeur via rob@circustheaterstoffel.nl. Voor inhoudelijke informatie over vacatures kun je contact 

opnemen met Stefke de Wit, artistiek directeur, op 06 1724 2438.  

 


