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Vacature Orthopedagoog | Ontwikkelingspsycholoog 
Gids voor Intellectueel Talent 

 

 
Gevraagd! 

Gedragskundige voor de Tussenvoorziening en het Leercentrum UHB voor gemiddeld 16 uur 
per week 

 
Wij geloven in een inclusieve samenleving waarin iedereen ongeacht diens achtergrond, talent en intellectueel vermogen 
een volwaardige plek heeft. Wij zijn gidsen voor begaafde jonge mensen die de aansluiting moeilijk kunnen vinden. Onze 
cliënten verenigen een bovengemiddeld IQ met een hypersensitieve, autonome, creatieve en perfectionistische 
persoonlijkheid met een extreem rechtvaardigheidsgevoel in zich. Dit zijn eigenschappen die onlosmakelijk verbonden 
zijn aan hoogbegaafdheid, die alleen in goede harmonie kunnen leiden tot het bereiken van het volle potentieel. 
Voor scholen en ouders is het een uitdaging om deze kinderen de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben. Wij 
bieden specialistische jeugdzorg aan hoogbegaafde kinderen met een ondersteuningsvraag, die thuiszitten als gevolg 
van een mismatch met het onderwijssysteem. Wij adviseren en helpen, wanneer het op school tijdelijk misloopt en een 
begaafde leerling uitvalt, bieden wij een tussenvoorziening waar uitvallers (thuiszitters) op adem kunnen komen, hun 
welbevinden en vaardigheden kunnen vergroten om alsnog deel te kunnen nemen aan het onderwijs. 

Een leercentrum voor UHB voor uitzonderlijk hoogbegaafden. Wij bieden wekelijks activiteiten ten behoeve van de 
ontwikkeling van de executieve functies. 

Jouw rol: 
Je initieert en coördineert de zorg voor gemiddeld 12 kinderen per schooljaar. Je werkt in een team met 
groepsleiders, therapeuten en een ambulant gezinsbegeleider. Samen met de coördinator ben je verantwoordelijk 
voor de inhoud en de kwaliteit van de zorg van de tussenvoorziening en het Leercentrum. 
 
Jouw taken: 

• Zorgcoördinatie voor de geplaatste kinderen. 
• Inhoudelijk leidinggeven aan team van groepsleiders en therapeuten. 
• Contacten met ouders en verwijzers. 
• Intakegesprekken doen 
• Onderzoeken en testen van de kinderen waar nodig, dossieranalyse, procesdiagnostiek op de groep. 
• Monitoren van de kwaliteit van de zorg. 
• Adviseren van de directeur over zorginhoudelijke zaken. 

 
Wij verwachten dat je  

• expertise hebt op het gebied van hoogbegaafdheid. 
• gemiddeld 3 dagen in de week beschikbaar bent. 
• flexibel maar ook kritisch bent en bereid om de handen uit de mouwen te steken. 
• mee wil werken aan het optimaliseren van de zorg en zorgstructuur van STEQ. 
• wil werken met kinderen die niet in een hokje passen en op veel ontwikkelingsgebieden zijn vastgelopen. 

Kinderen waarbij een standaardaanpak vaak niet werkt. 
• met ouders en verwijzers een sterke samenwerking kan creëren. 
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• Jezelf buiten gebaande paden durft te begeven maar wel altijd goed overwogen en in afstemming met 
collega’s kan werken. 

 
Je neemt mee 

• WO-pedagogiek of ontwikkelingspsychologie. 
• Een aanvullende opleiding op het gebied van begaafdheid. 
• Een diagnostische aantekening strekt tot aanbeveling maar is geen vereiste. 
• In bezit van aantekening NVO/NIP/SKJ of bereid deze aan te vragen. 

 
Wij bieden: 

• Een prettig en zeer gemotiveerd team in Amersfoort. 
• Een Salaris tussen €3.240,00 - €4.896,00 per maand 
• Arbeidsvoorwaarden volgens de cao-jeugdzorg, schaal 11, Gedragswetenschapper B. 

 
Je kan  

• Ons bereiken op via 06 1567 29 24. 
• Over ons lezen op onze website https://steq.nl 

 
 

 

 
 
 
 


