foundation

enthousiaste

(Junior) ABA trainer gezocht
Onze missie: Een toekomst voor kinderen met autisme
De Merel Foundation biedt met De Kleine Wereld en Het Buitenhuis behandeling
aan kinderen met ASS (Autisme Spectrum Stoornis) en een ontwikkelingsachterstand. Systematisch en in kleine stapjes werken we aan de ontwikkeling van
onze kinderen. Dit doen we zowel één-op-één, één-op-twee als in groepsverband.
We baseren onze behandeling op de principes van de Applied Behavior Analysis
(ABA). Daarnaast creëren we een zo optimaal mogelijke leeromgeving door te
anticiperen op de sensorische informatieverwerking van onze kinderen.
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Jouw werkzaamheden

Wat wij vragen

Als team zijn we verantwoordelijk voor het Individueel

•

Relevante opleiding op HBO/WO niveau

Educatie Plan (IEP) voor de kinderen waarin we o.a. de

•

Een verklaring omtrent gedrag (VOG)

leerdoelen bepalen. Het is belangrijk dat je in staat bent

•

Beschikbaar vanaf 1 september (of mogelijk eerder)

het gedrag van de kinderen nauwkeurig te observeren

•

Ervaring met jonge kinderen met autisme en een

en te analyseren. De ABA trainers zijn verantwoordelijk

ontwikkelingsachterstand is een pré.

voor het systematisch werken aan de gestelde doelen
en de verwerking van de resultaten. Ouderbegeleiding,

Wat wij bieden

begeleiding van opa’s en oma’s, brusjes, thuisbegeleiders

•

Beloning volgens CAO Jeugdzorg (schaal 7/8)

en samenwerking met externe hulpverleners zoals

•

Werkweek van 27 tot 36 uur (in overleg)

logopedisten, ergotherapeuten etc. behoort ook tot de

•

Interne basisopleiding Applied Behavior Analyses

werkzaamheden. Wekelijks neem je deel aan verschillende
teamoverleggen (supervisie, intervisie, inhoudelijk overleg,

Onze ideale collega

groepsoverleg etc.). Aangezien je intensief wordt begeleid

•

heeft geduld en doorzettingsvermogen

door ABA deskundigen is het belangrijk dat je openstaat

•

is positief en enthousiast met gevoel voor humor

om jezelf te ontwikkelen. Het moet een uitdaging zijn deze

•

heeft een open houding/rustige manier van doen

kinderen te leren kennen en werkelijk contact te maken.

•

is oplossingsgericht en vindingrijk

Een positieve en warme benadering en een flinke dosis

•

is ondernemend en neemt initiatief

vindingrijkheid zullen hiervoor nodig zijn.

•

heeft inlevingsvermogen en is sociaal

•

is leergierig en staat open om zichzelf te ontwikkelen

Interne basisopleiding ABA

•

kan gedrag nauwkeurig observeren en analyseren

We bieden je een interne basisopleiding over de

•

kan constructief omgaan met instructies en feedback

basisprincipes van Applied Behavior Analysis (ABA),

•

kan snel schakelen tussen denken en handelen

waarbij je de theorie meteen leert omzetten naar de praktijk

•

kan reflecteren op eigen handelen

door onder andere coaching on the job. De opleiding bestaat
uit 14 workshops met videoanalyse opdrachten.

Enthousiast geworden?
Stuur je CV en motivatie (dit mag een filmpje zijn)
uiterlijk donderdag 16 juni naar femke@merelfoundation.nl
Zie www.merelfoundation.nl voor meer informatie.

