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Vacature Individueel begeleider bij Stichting Circustheater Stoffel  
Vanwege uitbreiding van onze activiteiten, zijn wij per direct op zoek naar enthousiaste en 

talentvolle begeleiders voor onze clubs en logeerweekends. Concreet gaat het om wekelijkse 

begeleiding op dinsdagmiddagen en zaterdagochtenden en om de maandelijkse logeerweekends.  

Inzetbaarheid bij al deze activiteiten is zeker geen vereiste, wel een pré.  

Ben jij op structurele basis beschikbaar voor één of meer dagdelen in de week en voor 3 of meer 

weekends in het jaar? Heb je zin om onze bijzondere artiesten spelenderwijs te begeleiden naar 

succeservaringen? Dan horen we graag van je. 

Functieomschrijving 
In een team met andere begeleiders, maatjes en vakdocenten richt jij je vooral op het succesvol 

deelnemen van één van onze bijzondere artiesten aan de club of het weekend. Je bent als individueel 

begeleider verantwoordelijk voor een kind dat (nog) niet kan deelnemen in groepsverband. Je werkt 

steeds met hetzelfde kind dat zoveel als mogelijk deelneemt aan een groepsprogramma. Waar nodig 

gaan jullie even samen aan de slag, om daarna weer in de groep te kunnen deelnemen. Je bent 

verantwoordelijk voor de structuur, de voorbereidingen, de uitvoering, rapportage en de evaluatie.  

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, …  

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

basis van ervaring, inzetbaarheid en mogelijkheden.  



Stichting Circustheater Stoffel  
circustheater voor bijzondere mensen 

 
 

 

Stichting Circustheater Stoffel  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------ 

T: 06 4167 3712  |  E: info@circustheaterstoffel.nl  |  U: www.circustheaterstoffel.nl 

Solliciteren 
Een schriftelijke sollicitatie met uitgebreide motivatie en cv kun je voor 1 december mailen naar Rob 

Kuiper, zakelijk directeur via rob@circustheaterstoffel.nl. Omdat we blijvend groeien, kun je na deze 

termijn ook nog contact met ons opnemen.  

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, vakdocenten en maatjes. 


