
Ontwikkelcentrum Het PLEIN in Amersfoort zoekt  

2 pedagogische begeleiders nieuwe stijl 

“Werken in een kleinschalige zorginstelling waar wij de kinderen echt verder helpen, 

geweldig is dat”  

www.ontwikkelcentrumhetplein.nl: ‘omdat iedereen een kans verdient’. 

We zijn een succesvolle en ondernemende dagbesteding in Amersfoort voor kinderen en 

jongeren met internaliserende ontwikkelingsstoornissen met verschillende cognitieve 

ontwikkelingsniveaus.  We helpen kinderen/jongeren met een verstandelijke beperking 

naar maximale zelfredzaamheid en we helpen kinderen/jongeren die (tijdelijk) niet naar 

school kunnen door hun problematiek, de zogenoemde ‘thuiszitters’, om weer in te 

stromen in het onderwijs. In de afgelopen jaren zijn ongeveer 50 van de 70 cliënten 

teruggegaan naar een vorm van onderwijs. 

We helpen de kinderen en jongeren door een veilige basis te bieden waarbij ze zich 

kunnen ontwikkelen op sociaal en cognitief gebied. Per groep verschilt het programma 

omdat deze is aangepast aan de (mogelijkheden van de) leerlingen.  Leerlingen werken 

aan zelfredzaamheid (WLZ) of ze werken toe naar het staatsexamen (VMBO/HAVO), of 

IVIO examens (Jeugdwet & WMO). We werken doelgericht met de leerlingen aan hun 

toekomst. De doelen bepalen we het liefste samen met ouders, waarbij we vanuit onze 

kennis en ervaring wel kijken naar de haalbaarheid. De oudertevredenheid is hoog, ze 

hebben ons met een 7,6 gewaardeerd voor wat betreft de realisatie van de doelen. 

Er zijn  verschillende groepen van maximaal 6 tot 9 kinderen. De groepsdynamiek is van 

groot belang en daarom worden de kinderen niet op leeftijd ingedeeld maar op sociale en 

cognitieve vaardigheden. We hebben nu ongeveer 60 cliënten. 

Het PLEIN heeft een eigen visie die afwijkt van veel andere zorginstellingen, juist 

daardoor zijn we succesvol. We maken gebruik van het Humanisme, Behaviorisme en de 

Cognitieve Benadering. Kijk hiervoor op onze website. Hier staat ook meer informatie 

over onze doelgroep op en onder ‘nieuws’ kun je meer lezen over onze 

oudertevredenheidsenquete. 

De vacature(s): 

Het gaat om 2 pedagogische begeleiders (30 uur, verdeeld over 5 dagen) die per 1 

januari 2020  één van de groepen gaan begeleiden, samen met een stagiaire. Afhankelijk 

van ervaring kan het MBO- of HBO-niveau zijn, richting Pedagogiek of Zorg & Welzijn, 

waarbij iemand met MBO-niveau supervisie krijgt van een begeleider op HBO-niveau.  

Belangrijke speerpunten binnen de begeleiding zijn: 

● Open, liefdevolle en accepterende houding, geduld, luisterend oor 

● Veiligheid 

● Prettige leersfeer met daarin ruimte voor gezelligheid en humor 

● Duidelijke grenzen geven aan de kinderen 

● Congruente communicatie: verbale en non-verbale communicatie zijn gelijk 

● Handelen vanuit onze visie met o.a een luisterende houding naar de kinderen toe 

http://www.ontwikkelcentrumhetplein.nl/


● Kinderen helpen zich sociaal en cognitief te ontwikkelen binnen hun 

mogelijkheden 

● Bespreekbaar maken van de minder ontwikkelde vaardigheden om daarmee te 

leren omgaan/compenseren 

 

We hechten het meeste aan de volgende competenties bij de pedagogische 

begeleiders: 

- Een pro-actieve houding: Het nemen van initiatief. Vooruit kijken en 

toekomstgericht handelen. Anticiperen op kansen en bedreigingen. 

- Ondernemerschap: Mogelijkheden zien en benutten, waarmee onze cliënten zich 

verder/beter kunnen ontwikkelen.  

- Samenwerken met ouders en collega’s: bijdragen aan het gezamenlijke 

(ontwikkelings) resultaat door een goede afstemming tussen de eigen kwaliteiten 

en belangen en die van collega’s en ouders. Collega’s helpen als het nodig is. 

 

Wij bieden:  

● Een uitdagende prettige werkomgeving met enthousiaste collega’s en een 

informele sfeer 

● Pittige, uitdagende en leuke doelgroep 

● Kleinschalige zorginstelling zonder hiërarchie of bureaucratie, waar echt het 

verschil wordt gemaakt en waar ruimte is voor innovatie en nieuwe 

dienstverlening 

● Salaris in overleg 

● Cao volgens de gehandicaptenzorg, inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering 

● Opbouw van pensioen bij Pensioen Fonds Zorg en Welzijn 

● Ruimte voor verdere persoonlijke ontwikkeling 

 

Quotes van onze cliënten: 

"Op Het PLEIN voelt het als thuis" (jongen, 15 jaar, ontwikkelingsstoornis) 

"Bij Het PLEIN luisteren ze tenminste naar mij." (jongen, 17 jaar, angststoornis) 

"Het PLEIN is de eerste plek waar niet over mij geoordeeld wordt." (meisje, 13 jaar, 

ex-thuiszitter)” 

Ben je enthousiast over deze leuke en zelfstandige functies bij Het PLEIN of heb je 

vragen, neem contact op met Ilse van de Hoef (directeur) via 06 31 00 58 62.  

Als je wilt solliciteren naar deze functie, mail dan je CV en motivatiebrief naar 

ilse@ontwikkelcentrumhetplein.nl t.a.v. Ilse van de Hoef. 

Je ontvangt dan snel een reactie. 

mailto:info@hpdm.nl

