
 

Zorgboerderij Veldzicht zoekt per 1 september 2020: 

Pedagogisch medewerker logeerweekenden 

Zorgboerderij Veldzicht 

Zorgboerderij Veldzicht biedt logeerweekenden voor kinderen van 6-12 jaar met een 

ontwikkelingsstoornis zoals ADHD of een stoornis in het autistisch spectrum. We 

helpen deze kinderen de gezamenlijk opgestelde doelen te behalen.  

De logeerweekenden  

De logeerweekenden vinden tweemaal per maand plaats. De weekenden starten op 
vrijdagmiddag 17.00 en eindigen zondagmiddag 17.00. De opvang wordt geboden 
aan kinderen met een ontwikkelingsstoornis in de leeftijd van 6 – 12 jaar. De 
pedagogisch medewerker draagt de verantwoordelijkheid voor de activiteiten en de 
verzorging van de kinderen. 

 
Wij zoeken jou, wanneer je:  

• Iemand bent die empathisch kan luisteren, onderhandelen en duidelijk een 
boodschap overbrengen. 

• Het leuk vindt om activiteiten te bedenken en uit te voeren. 

• Je begeleidt vanuit het zorgplan, evalueert deze en je schrijft rapportages. 

• Je neemt deel aan zorg- of multidisciplinaire overleggen. 

• Een begeleider kan zijn die kinderen kan stimuleren en motiveren bij de zelfzorg.  

• Durft te handelen bij escalatie en goed kunt bemiddelen bij het oplossen van 
conflicten tussen de kinderen. 

• Goed kunt schakelen en aanpassen, de zorgvragen van de kinderen lopen uiteen, 
een flexibele houding met respect voor de kinderen vinden wij erg belangrijk. 

• Je bent een stabiele, sportieve persoonlijkheid bent met een gezonde dosis humor 

• In het bezit van rijbewijs en eigen vervoer. 

• In teamverband feedback kan geven en ontvangen, kan reflecteren op je eigen 
handelen en kan omgaan met conflicten. 
 

Functie-eisen:  

• Affiniteit met autisme en ADHD 

• Student aan of afgeronde relevante HBO- opleiding (Social Work, Pedagogiek, 
Jeugdzorg, ALO). 

• Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. 

• Evt. tevens mogelijkheid tot uitvoeren van stage/afstudeeronderzoek 

• In bezit van rijbewijs B 

• Flexibel inzetbaar 

Wat bieden we jou 
 

• Afhankelijk van het dienstverband en ervaring worden de werktijden en salariëring 

(naar CAO GGZ) in overleg vastgesteld, maar werktijden zijn in het weekend.  

• Een interessante en afwisselende baan binnen een professionele en enthousiaste 
organisatie.  

• De kans specifieke kennis op te doen en je verder te ontwikkelen doormiddel van 
opleidingsmogelijkheden.  



 
Sollicitatieprocedure 
 
Solliciteren kan door voór 22 juni een motivatiebrief en curriculum vitae te sturen naar: 
 
Zorgboerderij Veldzicht 
Freerk Faberweg 4 
8763XC Parrega 
 
t.a.v. Marian Leeuwe (eigenaresse) 
 
of e-mailen naar: info@zorgboerderijveldzicht.nl 
 
Voor meer inlichten over de functie kunt u bellen met de boerderij: 0515-540546 en vragen 
naar Marian Leeuwe (eigenaresse) of Seakle Altenburg (Zorgmanager) 
 
Sollicitatiegesprekken zullen in overleg na de briefselectie eind juni, begin juli worden 
gepland. 


