
                                                                                                                                                
Vacature Pedagogisch Medewerker als Gids voor Intellectueel Talent 
 

 
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. STEQ biedt specialistische jeugdzorg, door middel van therapie en 
coaching aan kinderen en jongeren, en door middel van pedagogische ondersteuning op scholen die 
aandacht hebben voor hoogbegaafde kinderen. In de scholen dragen onze medewerkers bij aan een gezond 
pedagogisch klimaat. Zij ondersteunen individueel of in groepsverband de kinderen bij het ontwikkelen van 
de executieve vaardigheden. 
 

Functieomschrijving 
Kom jij ons team versterken en word jij lid van onze professional community? Voor onze schoolsupport zijn 
wij op zoek naar een pedagogisch medewerker die op een school voor hoogbegaafde kinderen de leerkracht 
ondersteunt in het creëren en behouden van een gezond pedagogisch klimaat in de klas. 
 
Jij kan en weet hoe 

• bij te dragen aan de voorspelbaarheid en inherente veiligheid in de klas. 
• een vaste structuur van afspraken, regels en routines in de klas te realiseren en te bewaken. 
• afspraken in de klas helder te maken en te bewaken. 
• de leerlingen te ondersteunen bij de werkhouding in relatie tot de executieve functies. 
• de leerlingen die behoefte hebben aan het aanleren van andere leerstijlen, te ondersteunen. 
• de leerlingen te ondersteunen in het samenwerken. 

In jezelf herken je  
• authenticiteit: vrij en spontaan handelen, je bent op natuurlijke manier jezelf. 
• onafhankelijkheid: je bent autonoom en handelt op basis van eigen overtuigingen. 
• inlevingsvermogen: je houdt rekening met gevoelens, behoeften en achtergronden van anderen. 
• stimulerend vermogen: je weet anderen op positieve en structurele wijze aan te moedigen. 
• stressbestendigheid: je bent niet snel zorgelijk, je blijft onverstoorbaar en ontspannen. 

Je beschikt over 
• minimaal de opleiding MBO pedagogisch werk of vergelijkbaar. 
• enige werkervaring, maar jouw enthousiasme en nieuwsgierigheid zijn belangrijker. 
• kennis van hoogbegaafde kinderen en hun ondersteuningsvraagstukken en daar kunnen we 

natuurlijk ook bij helpen. 
Wij bieden: 

• een dienstverband dat bij jou past; fulltime, parttime of als zelfstandige. 
• Een salaris tussen €2.298,00 - €2.600,00 per maand. 
• Vrij met de schoolvakanties. 

Je kan ons vinden  
• Via https://steq.nl 
• e-mailen via info@steq.nl 
• in Amersfoort. 

 
 
 
 


