CV Angelique Bos

Jun 2008 – heden

Autisme begeleider, job- en gezinscoach, pedagogisch begeleider










Feb 2007 – Jun 2008

Het begeleiden van autistische en verstandelijk beperkte kinderen
en volwassenen door middel van psycho-educatie
Jobcoaching bij ontwikkelingsachterstand en ASS (plaatsing en
begeleiding)
Het geven van opvoedkundige ondersteuning aan ouders met een
kind met ASS problematiek of een verstandelijke beperking
Het bieden van zelfstandigheidstraining bij
ontwikkelingsbeperking
Het aanbrengen van structuur in gezinnen waarbij bij een of
meerdere personen sprake is van ASS- problematiek
Het schrijven van zorgplannen, evaluatieverslagen en
indicatieaanvraag ondersteunende verslaglegging.
Het aanvragen van indicaties
Contacten onderhouden met andere zorg verlenende instanties
zoals GGZ, Jeugdzorg enz.

Intaker / Ambulant begeleider, 't Heuveleind, Zeeland








Het verder ontwikkelen van Bureau Zorginzet
Het inventariseren van de zorgvraag bij nieuw aangemelde
cliënten door middel van een intake
Het verzamelen van informatie betreffende een nieuwe cliënt
Zorgdragen voor het verstrekken van de informatie aan de
betrokken manager
Eventueel doorverwijzen indien de zorgvraag niet binnen de
organisatie beantwoord kan worden
Stagebegeleiding

Mei 2005 – Feb 2007

Manager, 't Heuveleind, Zeeland







Juli 2004 – Mei 2005

Ambulant begeleider, 't Heuveleind, Zeeland






Sep 2003 – Apr 2004

Begeleiden van door Justitie uit huis geplaatste kinderen in
crisisgroep

Mentor Hogeschool Eindhoven, Sociaal Pedagogische
Hulpverlening





1997 – 1998

Begeleiden van zelfstandig wonende verstandelijk beperkte
cliënten (post, doktersbezoeken, contacten met andere
organisaties)
Het geven van opvoedkundige ondersteuning aan ouders met een
autistisch/verstandelijk beperkt kind
Het begeleiden van autistische/verstandelijk beperkte kinderen

Groepsleider, de Enk, Leger des Heils, Apeldoorn



1999 – 2001

Aansturing geven aan het team van Ambulante Begeleiders (10-12
werknemers)
Deelnemen aan MT vergaderingen
Voeren van functioneringsgesprekken
Voeren van sollicitatie- en exitgesprekken
Opzetten Bureau Zorginzet (intakes)

Verzorgen van mentoraatlessen voor 1e en 2e jaars studenten
Individuele begeleiding van de studenten
Werkgroepbegeleiding
Stagebegeleiding en afleggen van stagebezoeken

Groepsleider Buitenschoolse Opvang, SKOH, Helmond





Eindverantwoordelijk voor groep kinderen van 4-13 jaar
Kasbeheer
Stagebegeleiding

