“Wij zijn speciaal op zoek naar jou”
Wij zoeken een onderwijsondersteuner voor 0,6 wtf
per 01-02-2021 of zo spoedig mogelijk daarna.
De Meerwaarde, een onderwijs-zorg aanbod in Apeldoorn, een uitdaging voor jou?
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 Heerenloo, De Passerel en onderwijsinstellingen Het Kroonpad en De
Zonnehoek het initiatief genomen om een passend aanbod te creëren in de vorm van een
onderwijs-zorgarrangement (OZA), school De Meerwaarde.
De Meerwaarde biedt een leeromgeving op maat in een beschermde, kleinschalige omgeving
waarin onderwijs en zorg een geïntegreerd programma aanbieden. Er kunnen vier tot acht
leerlingen in de basisschool leeftijd (4 tot 13 jaar) onderwijs volgen. De Meerwaarde is
gevestigd aan de Regenboogbrink 6 op het ‘s Heerenloo terrein in Apeldoorn.
Gezocht: pedagogische topper voor speciaal onderwijs
Wij zijn op zoek naar een onderwijsondersteuner die het vanzelfsprekend vindt om samen
met collega's een sfeer te creëren waarin leerlingen zich begrepen en gezien voelen. Met een
dagprogramma dat voorspelbaar is en waarbij de leerlingen zich veilig voelen. De
onderwijsondersteuner biedt de leerling samen met de zorgbegeleiders een veilige basis in de
vorm van dagelijkse zorg en korte onderwijsmomenten afgestemd op de mogelijkheden en
behoeftes van deze leerling. De onderwijsondersteuner is flexibel en is bereid om elke dag
opnieuw te kijken wat de leerling nodig heeft en aan kan. De onderwijsondersteuner werkt
graag in een kleinschalige omgeving met een klein en hecht team en staat open voor het
samen vormgeven van de dagelijkse zorg.
Heb jij passie voor leerlingen die een veilige omgeving nodig hebben? Zie jij het als een
uitdaging om deze leerlingen een veilige basis te bieden en te ondersteunen om zichzelf te
kunnen ontwikkelen? Dan ben jij de topper die wij zoeken!
Jij:










bent in het bezit van een relevant mbo-diploma, niveau 4,
hebt passie voor leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar met een verstandelijke
beperking en ziet het werken met deze leerlingen als uitdaging,
bent pedagogisch sterk en in staat om een veilige sfeer te creëren,
hebt ervaring met de methode LACCS en Triple-C of bent bereid je dit eigen te maken,
ziet het werken met een zorg- en onderwijsprogramma als meerwaarde voor deze
leerlingen,
hebt flexibiliteit om aan te sluiten bij de zorg- en onderwijsbehoefte van de leerling in
een multidisciplinair team,
bent creatief in het (zelfstandig) neerzetten van onderwijsactiviteiten,
hebt de ruimte om op verschillende dagen te werken, in ieder geval beschikbaar op de
dinsdag en vrijdag,
bent bereid om in de toekomst ook met VSO-leerlingen te werken (13-18 jaar).

Concreet gaat het een aanstelling van 0,6 WTF, per 1 februari 2021 (of z.s.m.)

Je krijgt een dienstverband bij De Onderwijsspecialisten voor in eerste instantie een jaar. Bij
goed functioneren kan dit op termijn worden omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.
Als onderwijsondersteuner ontvang je afhankelijk van je opleiding en/of ervaring een salaris
in schaal 4 of 5 en werk je volgens de cao primair onderwijs.
Je werkt in een kleinschalige omgeving op het terrein van de zorginstelling, 's Heerenloo
Schuilenburg in Apeldoorn. Er wordt 48 weken onderwijs geboden, omdat de leerlingen deze
vaste dagelijkse structuur nodig hebben en als veilig beschouwen. De 40 weken onderwijs
worden samen met collega's verdeeld over 48 weken en er is een mogelijkheid om meer te
werken. Dit betekent ook dat je in overleg je vakanties gedurende het jaar opneemt.
Verras ons!
Is dit jouw baan? Verras ons dan met je motivatiebrief en CV. Fijn als je de brief richt aan
Marianne Heijting, projectleider van De Meerwaarde en directeur van De Zonnehoek. Dit kan
via het mailadres: info@cso-dezonnehoek.nl .
Reacties kunnen worden ingezonden tot en met vrijdag 8 januari 2021. De gesprekken zullen
plaatsvinden op donderdag 14 januari tussen 13.30 en 17.00.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

