
Vacature orthopedagoog 6-8 uur per week 
 
Wie zijn wij: 
Stichting KDC AandachtsLab is een kleinschalig en bijzonder kinderdagcentrum (KDC) in Rijswijk waar 
kinderen tot 18 jaar met een Ernstige Meervoudige Beperking (EMB) gestimuleerd worden in hun 
ontwikkeling door Elke Mogelijkheid te Benutten. 
 
KDC AandachtsLab is een ouderinitiatief. De betrokkenheid en inzet van ouders is groot. Alleen de 
professionele zorgverleners ontvangen een salaris. Alle andere werkzaamheden worden vanuit de 
vrijwilligersorganisatie uitgevoerd. Denk hierbij aan de bestuurlijke taken (Raden van Bestuur, -
Toezicht en -Kwaliteit), maar ook aan de extra ondersteuning als hulp bij wandelen, de 
boodschappen, huishoudelijke taken, onderhoud aan het pand en tuin etc. Met deze aanpak kan KDC 
AandachstLab de intensieve inzet van 1 begeleider per 2 kinderen realiseren. De begeleiders 
besteden hun tijd optimaal aan de zorg en ontwikkeling van de kinderen. 
 
Wat ga je doen:   

• Je zorgt er samen met een multidisciplinair team voor dat de kinderen van KDC Aandachtslab 
zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het is hierbij van belang goed aan te sluiten bij de 
verschillende gesprekspartners en breed te kijken naar mogelijkheden. Je hebt oog voor de 
eigen regie van de kinderen en de wensen van ouders. Je bent bereid hierin een stapje extra 
te zetten zoals past bij de filosofie van AandachtsLab.  
Als gedragswetenschapper lever je een essentiële bijdrage aan de beeldvorming en zet je op 
basis daarvan de lijn uit voor begeleiding. Je denkt met begeleiding mee in vraagstukken en 
voorziet, door middel van bijvoorbeeld klinische lessen, in benodigde 
achtergrondinformatie.  Waar nodig voer je diagnostiek uit welke passend is bij de methode 
Perspectief.   

• Daarnaast denk je mee op het gebied van beleid en kwaliteit en geef je gevraagd en 
ongevraagd feedback.   

 
Wat vragen we:   

• Iemand met passie voor zijn/haar vak. 
• Een beschikbaarheid op ZZP-basis voor 6 à 8 uur per week.  
• Een afgeronde opleiding tot orthopedagoog/ontwikkelingspsycholoog.   
• Een SKJ-registratie.   
• Ervaring met de methodiek Perspectief, LACCS en Ervaar het maar is een pre.  

 
Heb je interesse? Mail dan snel je cv naar info@aandachtslab.nl. Heb je nog wat vragen over deze 
functie, neem dan contact op met Maud (06-27221238). Zij vertelt je graag meer! 
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