
 
 

Ben jij enthousiast, gemotiveerd, beschik je over analytisch vermogen en ligt je passie bij het werken met 
jonge kinderen met autisme, een ontwikkelingsachterstand en/of verstandelijke beperking? 

 

Dan zijn wij op zoek naar JOU! 
 

Stichting Liberis is een jonge en groeiende organisatie. Vanwege uitbreiding zijn wij op zoek naar enthousiaste ABA 
trainers die ons team komen versterken. 
Onze behandelgroepen bieden schoolvervangende dagbehandeling aan jonge kinderen met autisme, een 
ontwikkelingsachterstand en/of een verstandelijke beperking op basis van Applied Behavior Analysis (ABA). Door 
middel van een intensieve vroegtijdige behandeling wordt met de kinderen toegewerkt naar een passende 
vervolgplek, veelal onderwijs. Als ABA trainer werk je vier dagen per week samen met de kinderen aan hun doelen.  Je 
hebt dagelijks contact met ouders, voert een mentorschap uit of ondersteunt daarbij en geeft vorm aan diverse 
aanvullende werkzaamheden buiten cliënttijd om.  
Het werken op de behandelgroepen wordt afgewisseld met ambulante begeleiding bij kinderen thuis of in de klas. De 
hulpvraag van de cliënten die zich aanmelden voor ambulante begeleiding is zeer divers. Hoe vaak en hoe lang je 
begeleiding geeft, verschilt dan ook per aanvraag en wordt in overleg met jou, school/ouders en de zorgcoördinator 
ambulante begeleiding afgestemd. Je stelt voor de cliënten een doelenplan op en bespreekt dit met ouders en/of 
school.  

 
Wij bieden 

o Een uitdagende functie binnen een leuk team  
o Een werkplek waarin het gewaardeerd wordt als je meedenkt in het optimaliseren van onze zorg, ideeën 

inbrengt om de organisatie verder te ontwikkelen en eigen initiatief sterk wordt aangemoedigd 
o Korte lijntjes tussen alle lagen van de organisatie waardoor je met je vragen snel geholpen wordt 
o Ruimte voor jouw persoonlijke ontwikkeling  
o Een interne opleiding tot ABA trainer 
o Verdiepende workshops tijdens studiedagen 
o Vast aantal werkuren per week in overleg 
o Marktconform salaris gebaseerd op de cao Sociaal Werk  
o Vakantiegeld en eindejaarsuitkering  
o Pensioenopbouw 

 
Wij vragen 

o Een werknemer die leergierig is en sterk in zijn/haar schoenen staat, out-of the box kan denken en goed kan 
omgaan met het ontvangen en geven van feedback 

o Een werknemer die zich bewust is van de kwetsbare doelgroep waar hij/zij mee werkt met een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel en stressbestendig is 

o Een afgeronde relevante opleiding op minimaal HBO niveau 
o HBO+ werk- en denkniveau 
o Werkervaring in relevante richting  
o Een VOG 
o Inschrijving of tenminste vooraanmelding bij het SKJ  
o Goede mondelinge- en schriftelijke vaardigheden  

 
Handige informatie 

o Je standplaats is de locatie van de behandelgroepen 
o Afhankelijk van de dag en de tijd van de ambulante trajecten ga je vanuit je huis naar een school en kom je 

daarna naar onze locatie of ga je gedurende de dag op pad. 
o Je vaste werkdagen voor de behandelgroep zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Ambulante 

begeleiding kan eventueel ook op een woensdag worden ingevuld.  Afhankelijk van je aantal werkuren 
wordt je rooster samengesteld.  

o Na de zomervakantie gaan wij verhuizen. Onze nieuwe locatie wordt de Laan van Hoornwijck 172 in 
Ypenburg. 

 
 

Word jij enthousiast van diversiteit in je baan, zet je theorie snel om in de praktijk, haal je plezier uit het werken met een 
uitdagende doelgroep en het combineren van zowel cliëntgerichte tijd als het coachen van leerkrachten en/of ouders? 

Reageer dan snel op deze vacature en stuur je brief en CV op naar info@stichtingliberis.nl onder vermelding van “sollicitatie 
ABA trainer” 
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