
 

Voor het opstarten van een 13+ groep zijn wij opzoek naar 
een enthousiaste collega. 

(8 uur per week) 
 

Zorgboerderij de Kleine Kornuiten biedt op dit moment van dinsdag tot en met zaterdag dagbesteding 
aan kinderen tot +/- 14 jaar met een indicatie/zorgvraag. Het gaat dan om kinderen met een handicap, 
chronische ziekte, ontwikkelingsachterstand, emotionele en/of gedragsproblemen zoals: ADHD, 
autisme en hoog sensitief. Tijdens de dagbesteding werken wij doelgericht aan de hand van 
dierverzorging en inbreng van (spel) activiteiten. Voor meer uitdaging voor de oudere kinderen van de 
groep en aanvragen vanaf 13 jaar, willen wij onze zorgboerderij uitbreiden met een 13+ groep. Deze 
groep zou gericht zijn op het uitvoeren van kleine taakjes afwisselend met uitdagende activiteiten. Wij 
zoeken iemand die het leuk vindt om deze groep zelfstandig op te starten. 
 
De werkdagen zijn in ieder geval iedere zaterdag met de mogelijkheid voor extra uren doordeweeks in 
de invaldienst binnen de gehele organisatie (kinderopvang/BSO/zorgboerderij). Uitbreiding van uren in 
de toekomst behoord tot de mogelijkheden. Tijdens vakantieperiodes kunnen ook andere werkdagen 
voorkomen. 
 
Wat zoeken wij: 

• Iemand met een afgeronde HBO opleiding (specifiek gericht op het werken met kinderen met 
een indicatie/zorgvraag) 

• Iemand die ervaring heeft in het werk met de doelgroep kinderen t/m 18 jaar. 

• Iemand die kan werken met een cliëntsysteem. 

• Iemand die iedere zaterdag beschikbaar is en eventueel flexibel inzetbaar is op andere dagen. 

• Een kartrekker.  

• Iemand die initiatieven neemt.  
 
Wat verwachten wij: 

• Je kunt methodisch werken. 

• Je kan zelf uitdagende activiteiten en een dagprogramma opzetten.   

• Je hebt reflecterend vermogen. 

• Je kan gespreksvaardigheden toepassen in contact met kinderen en ouders/verzorgers. 

• Je draagt verantwoordelijkheid voor het zorgdossier.  

• Je draagt verantwoordelijkheid als mentor voor een aantal kinderen.  

• Bij voorkeur een SKJ registratie. 
 
Wij bieden:  

• De Kleine Kornuiten is een organisatie in ontwikkeling, gericht op de toekomst en met kansen 
voor ondernemende medewerk(st)ers. 

• Regelmatig teamoverleg en intervisie met het gehele team van de zorgboerderij.  

• Arbeidsvoorwaarden en salariëring volgens de CAO kinderopvang. 
 
Ben je geïnteresseerd in deze functie? 
Stuur dan voor 1 oktober 2021 een mail met een duidelijke  motivatie en cv naar: 
karla@dekleinekornuiten.nl t.a.v. K. Noordman. In je motivatie zien we graag toegelicht waarom juist jij 
geschikt bent om de Kleine Kornuiten verder te helpen ontwikkelen. We vragen je om jezelf op een 
creatieve/originele manier aan ons te presenteren. 
Neem bij vragen gerust contact op met Karla Noordman op telefoonnummer 0529-432910 / 06-
52186897 
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