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Vacature Individueel begeleider bij Stichting Circustheater Stoffel  
Wij zijn per direct op zoek naar enthousiaste begeleiders voor de kindergroepen van onze 

Circustheaterschool in Arnhem. Het gaat om naschoolse begeleiding op zaterdagochtend.  

Per februari/ maart komen er ook mogelijkheden op dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag. 

Ook is er de mogelijkheid om kinderen individueel te begeleiden tijdens logeerweekends en in 

schoolvakanties.  

Functieomschrijving 
Als individueel begeleider ben je verantwoordelijk voor een kind dat (nog) niet kan deelnemen in 

groepsverband. Je verzorgt de structuur, de voorbereidingen, de uitvoering, rapportage en de 

evaluatie. Je werkt steeds met hetzelfde kind dat zoveel als mogelijk deelneemt aan een 

groepsprogramma.  

Je ondersteunt de vakdocent tijdens verschillende lessen, doet daarbij enthousiast mee en speelt in 

op individuele kansen en valkuilen van je deelnemer. Vanuit eigen initiatief en creativiteit geef je 

vorm aan de invulling van de tijd buiten de groepslessen om.  

Je moet in staat zijn kinderen te stimuleren en enthousiasmeren. Je geeft vorm aan een veilige werk 

en leeromgeving. Zowel kinderen als ouders moeten open worden ontvangen.  

Profiel 
✓ Je staat stevig in je schoenen 

✓ Je kunt structuur en duidelijkheid bieden 

✓ Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, flexibiliteit en humor 

✓ Passie voor circustheater en/of andere creatieve en sportieve middelen 

✓ Ervaring met het begeleiden van bijzondere mensen 

✓ Energiek en daadkrachtig , proactief, zelfstandig 

✓ Opleiding: Creatieve Therapie, SPH, CMV, Social Work, Pedagogiek, …  

✓ Ervaring met kinderpsychiatrie is gewenst 

Overeenkomst 
Bij voorkeur op freelance basis, vanuit een overeenkomst van opdracht.  

Vergoeding van € 30,- per uur voor een club, zowel voor directe als indirecte tijd. 

Solliciteren 
Een schriftelijke sollicitatie met uitgebreide motivatie en cv kun je voor 1 maart 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.  
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Achtergrondinformatie  
Als gecontracteerd zorgaanbieder in de regio Centraal Gelderland, verzorgen we begeleiding vanuit 

onze Circustheaterschool. In de vorm van clubs, modules, logeeropvang en vakantiedagen. 

Onze circustheaterschool is er voor kinderen en jongeren die extra aandacht en ondersteuning nodig 

hebben bij hun ontwikkeling. We vinden altijd een manier om deel te kunnen nemen, ongeacht 

lichamelijke, verstandelijke, sociale of psychische beperkingen. 

 

Op onze Circustheaterschool maken we gebruik van actieve, creatieve en speelse werkvormen en 

middelen, waarmee we deelnemers aanspreken op hun talenten en ze stimuleren om uitdagingen 

aan te gaan. We begeleiden kinderen op sociaal, emotioneel, motorisch, creatief en artistiek gebied 

en vergroten daarmee hun zelfredzaamheid.  

Dat is een hele mond vol. In gewone mensentaal gezegd zijn we er goed in om spelenderwijs te 

ontdekken wat een kind allemaal goed kan en proberen we dat verder te ontwikkelen. Ook komen 

we er dan achter waar iemand juist moeite mee heeft. We gaan daar niet zoveel over praten, maar 

vooral door te doen, te spelen en te ontdekken begeleiden we kinderen naar succeservaringen.  

Plaats in de organisatie 
De individueel begeleider werkt onder leiding van artistiek en zakelijk directeur en samen met 

groepsbegeleiders en vakdocenten. 

Ons aanbod ziet er over het algemeen als volgt uit 
Er is 1 vaste groepsbegeleider voor elke groep, welke uit maximaal 12 kinderen bestaat. Deze is 

hoofdverantwoordelijk voor de groep en het traject van intake tot exit. De vakdocent geeft de les als 

onderdeel van het groepsprogramma. Vaak zijn er ook assistent begeleiders of stagiaires aanwezig. 

Een club duurt over het algemeen 3 uur. Begeleiders en docenten zijn dan een dagdeel aanwezig (4 

uur). Een half uur eerder in verband met de voorbereidingen en een half uur er na voor nabespreken 

en rapportage.  

Op jaarbasis bestaat een club uit zo’n 40 weken. Door de week volgen we het schoolrooster en op 

zaterdag zijn we altijd open, behalve rond kerst en in de zomervakantie. Dan is er speciaal 

vakantieaanbod. 


