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Functieomschrijving
Wil je me een leuke schooldag bezorgen, waarbij je mijn zorgvraag niet uit het oog
verliest? Wil jij naar mij kijken, luisteren en invoelen wat mijn zorgvraag is? Geef jij
mij structuur en duidelijkheid, zodat mijn dag helder verloopt en ik mij veilig voel?
Waar ga je werken?
Voor een klein aantal leerlingen is er in het Samenwerkingsverband (SWV)
Apeldoorn geen passende onderwijs-ondersteuning, terwijl er wel sprake is van
onderwijsperspectief. Het gaat om leerlingen met een verstandelijke beperking in
combinatie met moeilijk verstaanbaar gedrag. Passend onderwijs voor deze
doelgroep vraagt zeer specifieke voorwaarden en expertise. Vanuit de gedachte dat
ieder kind recht heeft op onderwijs, hebben de zorginstellingen ’s Heeren Loo, De
Passerel en onderwijsinstellingen Het Kroonpad en De Zonnehoek het initiatief
genomen om een passend aanbod te creëren in de vorm van een onderwijszorgarrangement (OZA), De Meerwaarde.
De Meerwaarde is gestart op 1 september 2019 en biedt een leeromgeving op maat
in een beschermde, kleinschalige omgeving waarin onderwijs en zorg een
geïntegreerd programma aanbieden. De school staat op woonzorgpark Groot
Schuylenburg in Apeldoorn. We werken met een PB-er, twee begeleiders, twee
leerkrachten en twee onderwijsassistenten.
Wie ga je helpen?
Er zijn 5 leerlingen in de basisschoolleeftijd (4 tot 13 jaar). De leerlingen wonen thuis
of op een woongroep. De meeste leerlingen komen met de taxi, een aantal wordt
gebracht en gehaald. De leerlingen hebben baat bij een goede balans tussen
inspanning en ontspanning.
We groeien op termijn naar 8 leerlingen, daarom zijn we op zoek naar een uitbreiding
van het team. Je begint om 8.00. Om 8.30 komen de leerlingen. Ze zijn op De
Meerwaarde tot 15.30 en op woensdag tot 12.30. Na schooltijd is er de tijd met het
team voor overleg, voorbereiding, nawerk, etc.
Hoe ga je helpen?
Jij gaat samen met de leraren en de onderwijsondersteuners een veilige basis
bieden, in de vorm van dagelijkse zorg en korte onderwijsmomenten, afgestemd op
de mogelijkheden en behoeftes van de individuele leerling. Vanuit jouw expertise
draag je bij aan een goed klimaat in de klassen, ben je erop gericht om in te spelen
op het gedrag van de kinderen en werk je samen met onderwijs. Je bespreekt
gezamenlijk de evaluatie van de zorg of behandeling. Je weet een sfeer te creëren
waarin leerlingen zich begrepen en gezien voelen. Met een dagprogramma dat
voorspelbaar is en waarbij de leerlingen zich veilig voelen.

Er wordt 48 weken per jaar onderwijs geboden, omdat de leerlingen deze vaste
dagelijkse structuur nodig hebben en als veilig beschouwen.

Functie eisen
Dit bieden wij









Een mooie vorm van onderwijs in een kleinschalige setting waardoor je echt
aandacht kunt hebben voor leerlingen.
We bieden jou een contract voor bepaalde tijd voor minimaal 18 en maximaal 24
uur per week, op termijn kan dit onbepaalde tijd worden.
Werkdagen zijn bij voorkeur de maandag, donderdag en vrijdag, maar dit is
bespreekbaar. Je werkt van 8.00 tot 16.30. Er wordt een stuk flexibiliteit
gevraagd in de opvang van elkaars vrije dagen.
Een brutosalaris conform de CAO Gehandicaptenzorg van min. € 1.861 en max.
€ 2.766 (FWG 35) bij een fulltime dienstverband, gebaseerd op je ervaring en
opleiding.
Een vaste eindejaarsuitkering van 8,33% van je jaarsalaris en een
vakantietoeslag van 8%.
Jaarlijks ontvang je extra PBL-uren (Persoonlijk Budget Levensfase) boven jouw
wettelijke vakantie-uren. Door deze PBL-uren is het mogelijk om werk en privé
goed te combineren.

Jij hebt:




een afgeronde mbo-opleiding op minimaal niveau 4 in de richting van MZ, VIG,
SPW, of een relevante afgeronde hbo-opleiding.
werkervaring als begeleider met kinderen in de basisschoolleeftijd.
ervaring met de methodiek Triple-C.

Inschaling
Verder kun je:





schakelen op verschillende niveaus en zorgvragen.
zelfstandig, verbindend en klantvolgend te werken.
feedback geven en ontvangen waarbij je op jezelf kan reflecteren.
goed relativeren.

Bijzonderheden
Meer weten of solliciteren?
Heb je inhoudelijke vragen over de vacature? Neem dan gerust contact op met
Soraya Aggenbach, manager zorg, via telefoonnummer 06 - 20 61 30 66. Voor
overige vragen kun je bellen of appen met Joyce Harleman, recruiter, 06 - 51 09 69
53.
Je kunt je sollicitatie uiterlijk op 9 november versturen naar: Suzanne.Schreurs@depasserel.nl

De gesprekken vinden plaats op woensdagmorgen 18 november.

