
 

VACATURE 

 
 
 
De Jonge Ontdekker in Houten biedt begeleiding aan kinderen tussen de 4 en 14 jaar die behoefte hebben aan extra 
begeleiding in hun ontwikkeling. Kinderen met ADHD, ASS of ODD met een zorgvraag ontvangen begeleiding in de 
school, thuis of op locatie / bij onder andere vrijetijdsbesteding 
 
Heb jij affiniteit in het werken met de kinderen met een zorgvraag in de basisschoolleeftijd? Krijg je energie van een 
sterk afwisselend takenpakket waarbij je veel aan het schakelen bent? Dan is deze functie mogelijk perfect voor jou! 
 

Teamleider 
(32 uur per week) 

 
Jouw afdeling is de naschoolse gespecialiseerde begeleiding en de BSO+ waar HBO professionals (5-8 fte) kinderen 
met een zorgvraag begeleiden. Er wordt gestreefd naar integrale zorg voor kinderen van 4-14 jaar (en hun gezin) met 
ontwikkelingsproblematiek zoals ADHD, ASS, trauma of hechtingsproblematiek. Samen met je collega teamleiders en 
manager geef je leiding aan de locatie.   
 
Takenpakket 
Als teamleider heb je een grote diversiteit aan taken: je zorgt dat documentatie rondom de beschikking van een kind 
geregeld is. Je schrijft verslagen en handelingsplannen, je hebt contacten met ouders en medewerkers van lokale 
jeugdteams  en geeft leiding aan medewerkers op de groep. Kortom: je hebt contacten met zowel de kinderen, de 
ouders als met de organisatie en bent hierin de spin in het web. In de ochtenden zit je vooral op kantoor en houd je 
je bezig met coördinerende taken. In de middag ben je achterwacht op de groepen en bied je coaching in het 
moment. Naast bovenstaande taken denk je ook mee over beleidsontwikkelingen voor jouw afdeling. Je bent dus 
zowel met de inhoud van de jeugdzorg bezig als met het overkoepelende coördinerende stuk; een leuk en leerzame 
afwisseling! 
 
Wij vinden het belangrijk dat je voldoet aan de volgende eisen: 

• Je hebt een HBO of WO afgeronde opleiding in het sociaal domein; denk aan Social Work, of Ecologische 
Pedagogiek  Pedagogische wetenschappen of Psychologie. 

• een SKJ registratie is een pré of je kunt die aanvragen 

• Je bent een ster in het scheiden van hoofd -en bijzaken en in het behouden van het overzicht. 

• Hebt een aantal jaar inhoudelijke en leidinggevende ervaring  in de jeugdzorg 

• Je bent  4 dagen per week beschikbaar. 
 
De Jonge Ontdekker biedt: 

• Een mooi marktconform salaris op basis van de CAO Jeugdzorg, schaal 9 

• Een team met passie voor begeleidingsvragen van kinderen  

• Een organisatie die snel groeiend is in een dynamische omgeving  

• Een omgeving waarin je kan ontwikkelen en leren  
 
Kortom; een afwisselende baan binnen een warm team waar je een belangrijke rol kunt spelen in de organisatie van 
jonge kinderen en De Jonge Ontdekker!  
 
Mocht je geïnteresseerd zijn, dan ontvangen we je motivatie en cv graag via info@dejongeontdekker.nl. Voor meer 
informatie over De Jonge Ontdekker kun je terecht op onze website www.dejongeontdekker.nl of neem contact op 
met Ans van Wijk, 030-7271160. 

mailto:info@dejongeontdekker.nl
http://www.dejongeontdekker.nl/

