
  
 
 
 

 
 
De Federatie Antilliaanse Jeugdzorg (FAJ) is een koepelorganisatie van diverse jeugdinstellingen op 
Curaçao, Bonaire, St. Maarten, St. Eustatius en Saba. Enkele jaren geleden is FAJ gestart met de uitvoering 
van YAVE, een preventie project gericht op het voorkomen van voortijdig schooluitval. YAVE biedt intensieve 
individuele begeleiding om de situatie van en rondom de jongere te verbeteren. Daarbij wordt intensief 
samengewerkt met andere instellingen zoals scholen, jeugdhulpverlening, politie, etc. Daarnaast is FAJ 
trekker van het LVB-platform, een overlegorgaan dat specifieke aandacht vraagt voor jongeren met een licht 
verstandelijke beperking (LVB-ers) en naar manieren zoekt om de kennis en deskundigheid over deze 
doelgroep op Curaçao te verbeteren. Binnenkort zal in dat verband gestart worden met de opzet van een 
LVB-kenniscentrum.  
 
Ter uitbreiding van het team van YAVE en voor de coördinatie van het LVB-kenniscentrum is FAJ op zoek 
naar een  
 

gedragsdeskundige (m/v) 
 
Het betreft een full-time functie (20 uur YAVE en 20 uur LVB-kenniscentrum) voor een periode van 1 jaar 
met mogelijkheid tot verlenging.  
 
De taken van de gedragdeskundige zijn:  
voor YAVE 
- het verrichten van psychodiagnostiek van de cliënten van YAVE 
- het opstellen van behandel- cq begeleidingsplannen voor individuele cliënten en het bieden van 

psychische begeleiding.   
- het ondersteunen van de interventiemedewerkers bij de begeleiding van jongeren tussen de 12 en 24 

jaar 
- het leveren van een gerichte bijdrage vanuit het vakgebied aan de verdere ontwikkeling van YAVE. 
 
voor LVB-Kenniscentrum 
- het opzetten en het coördineren van de activiteiten van het LVB-kenniscentrum  
- het invullen van het secretariaat van het LVB-platform 
- het coördineren van wetenschappelijke onderzoeksprojecten t.b.v. LVB problematiek.  
- het analyseren van de (onderzoeks)gegevens en het, op basis daarvan, formuleren van conclusies en 

aanbevelingen; 
- het begeleiden van stagiaires (vaktherapie, SPH, etc.) bij YAVE en het LVB-platform 
 
 
Van de gedragsdeskundige verwachten wij de volgende kwaliteiten: 
- een relevante opleiding op WO niveau, bijv. psychologie of orthopedagogie 
- kennis van en ervaring met de doelgroep (jongeren / LVB) 
- actuele kennis van de sociale kaart van Curaçao  
- initiatiefrijk en creatief 
- stressbestendig 
- goede contactuele en communicatieve vaardigheden 
- goede beheersing van het Papiamentu en het Nederlands 
 
Voor vragen of verdere informatie kunt u contact opnemen met Linelle Ersilia (bureaucoördinator), of Elly 
Hellings (beleidsmedewerker), telefonisch bereikbaar op 767-4911. 
Sollicitatiebrieven kunt u uiterlijk woensdag 9 maart  a.s. richten aan het bestuur van FAJ, per adres P.O. 
Box 8154, Sta. Rosa 220 of per e-mail: bureau@faj.an  


