
Functieomschrijving
VACATURE (JUNIOR) ABA TRAINER (JEUGDZORGWERKER C)

Wie zijn wij?
Bij Altius ABA behandelen en begeleiden we kinderen tussen de 2 en 12 jaar oud 
met een autismespectrumstoornis en/of een ontwikkelingsachterstand die door 
hun beperkingen of gedragsproblemen nog niet, of niet meer, kunnen 
deelnemen aan een vorm van groepsonderwijs. We bieden intensieve, 
individuele ABA inzet (Applied Behavior Analysis). Binnen Altius ABA staat het 
welbevinden en de vooruitgang van de kinderen altijd op de eerste plek. We 
behandelen en begeleiden een kwetsbare doelgroep, daarom is het belangrijk 
om voortdurend te evalueren of wat wij doen in het belang is van het kind en het 
gezin. De beschreven procedures zijn altijd ondergeschikt aan het welbevinden 
van het kind. We werken vanuit de waarden en aanpak van de 'hedendaagse' 
ABA zoals beschreven Dr. Greg Hanley. De behandeling vindt doorgaans plaats 
bij ons op locatie (we zijn gevestigd in basisschool de Boemerang in Tilburg 
Reeshof), zodat de kinderen ook kunnen leren van korte groepsmomenten. 
Daarnaast begeleiden en coachen we ouders en andere directe betrokkenen van 
het kind. Altius ABA is een jonge, groeiende organisatie. Flexibiliteit, 
aanpassingsvermogen en het nemen van initiatief worden daarom extra 
gewaardeerd.

Wie zoeken wij?
Herken jij jezelf in onderstaande punten? Dan zijn we op zoek naar jou!

Hoe ziet jouw dag eruit?
Je start je dag met het voorbereiden van je sessie door je in te lezen en de juiste 
spel- en leermaterialen klaar te leggen. Er is dan ook tijd om met je collega’s te 
overleggen of om advies te vragen aan de supervisor en natuurlijk om een kop 
koffie of thee te drinken. Als je cliënt binnenkomt heb je een korte overdacht 

Je hebt een afgeronde opleiding op HBO niveau; in de richting Pedagogiek 
of Psychologie

●

Je bent bereid om op onze kosten een opleiding te volgen (RBT)●

Je hebt een SKJ-registratie●

Je bent geduldig en flexibel●

Professionele en persoonlijke ontwikkeling ga je niet uit de weg●

Je kan feedback geven en ontvangen●

Analyseren en observeren zijn jouw sterke kanten●

Je werkt vol enthousiasme aan de voortgang van de cliënten●

Je bent pro-actief en initiatiefrijk●

Ervaring binnen de ABA is een pré●



met de ouders en dan ga je enthousiast aan de slag met de individuele doelen 
van je cliënt. Gedurende de dag werk je systematisch één op één met je cliënt 
aan de doelen van je cliënt. Je houdt nauwkeurig de vooruitgang bij en kunt 
altijd bij de supervisor of je collega’s terecht om iets te vragen of om te 
overleggen. Waar mogelijk plan je met collega’s groepsmomenten, zoals samen 
eten, spelen of samen naar buiten. Je sluit je dag af met een korte overdracht 
naar ouders en het schrijven van een dagverslag. Daarna is er nog tijd om te 
overleggen met supervisor en collega’s.

Wat hebben wij jou te bieden?
We zorgen graag goed voor onze medewerkers en willen dat je het naar je zin 
hebt bij ons. Dit doen we onder andere door je een interessante, uitdagende 
werkomgeving te bieden waarin niet alleen de ontwikkeling van de kinderen 
centraal staat, maar ook jouw ontwikkeling als professional. We verwachten van 
onze Junior ABA trainers dat ze bij ons in opleiding gaan tot RBT, waarmee je 
basiskennis ABA opdoet. Salaris en arbeidsvoorwaarden zijn conform cao 
Jeugdzorg (salarisschaal 7, als opleiding RBT is afgerond salarisschaal 8). Het 
aantal uren in overleg. Idealiter: 28-35 uur (= 4 à 5 werkdagen).

Functieprofiel: (Junior) ABA trainer 

Werkzaamheden

Competenties en vaardigheden

Past ABA-principes toe in de omgang met de cliënten●

Werkt systematisch aan de opgestelde doelen van cliënten●

Data verzamelen (behorende bij het programma van de cliënt(en) waar 
hij/zij mee werkt)

●

Huishoudelijke taken om het werk mogelijk te maken (opruimen, 
afwassen, etc.)

●

Observeert cliënten en collega’s en past handelen daarop aan●

Beschrijft gedrag in waarneembare termen●

Neemt de verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces●

Staat open voor feedback●

Voert feedback door in het handelen●

Laat creativiteit zien binnen de activiteiten met de cliënt●

Werkt nauw samen met collega’s●

Communiceert helder, zowel mondeling als schriftelijk●

Is assertief●



Functie-eisen

Soort dienstverband: Fulltime, Parttime

Uren: in overleg, bij voorkeur 28-35 per week

Startdatum: 1 mei 2023

We kijken uit naar jouw sollicitatie! Wanneer jouw profiel aan lijkt te sluiten bij 
wat we zoeken, nodigen we je graag op korte termijn uit voor een eerste 
gesprek.

Benadert de cliënten vanuit een positieve houding●

Minimaal HBO werk- en denkniveau●

Bij voorkeur opleiding gehad in de richting van Pedagogiek of Psychologie●

Kennis van de geldende eisen op gebied van veiligheid, verzorging en 
hygiëne

●

Bereid om in opleiding tot RBT te gaan, of deze reeds afgerond●


