Vacature
Het Breda College is op zoek naar een

Orthopedagoog / Psycholoog
voor 24 uur per week (wtf 0,6000).
Het gaat in eerste instantie om een tijdelijke aanstelling van 1 mei 2020 tot 1 mei 2021
met uitzicht op een vast dienstverband. Naast deze vaste uren is het mogelijk om tijdelijk
tot maximaal 16 uur per week (wtf 0,4000) vervangingsuren in te vullen.
Waar staan we voor?
Het Breda College is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en verzorgt een
hoogwaardig aanbod van onderwijs in de regio Breda aan leerlingen met een verstandelijke
en/of lichamelijke beperking en/of chronische zieke leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18
jaar, www.bredacollege.nl.
De drie speerpunten van het Breda College zijn:
1. Het Breda College realiseert een rijke stimulerende leeromgeving.
2. Het Breda College realiseert een schoolbrede aanpak voor gedrag.
3. Het Breda College realiseert nieuwe functies in het functiehuis.
Deze drie speerpunten geven ons de komende jaren richting in ons denken en handelen. Zo
trachten wij de centrale doelstelling te realiseren: jongeren startbekwaam maken om hun
eigen leven in de samenleving passend vorm te geven. Het Breda College maakt deel uit
van INOS, stichting katholiek onderwijs Breda, www.inos.nl.
Waar kom je te werken?
Bij het Breda College volgen leerlingen de leerroute arbeid of dagbesteding.
Deze leerlingen hebben een specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoefte op het
gebied van motoriek, cognitieve ontwikkeling en/of gedrag.
Wat vragen wij van jou?
• Je bent bij voorkeur in het bezit van een universitair diploma orthopedagogiek,
psychologie of een aanverwante opleiding. Minimaal ben je in het bezit van een
diploma HBO (toegepaste) psychologie, pedagogiek of aanverwante opleiding.
• Je bent enthousiast, flexibel en hebt een positieve instelling.
• Je hebt een analytisch denkvermogen en bent in staat om overzicht te kunnen
houden in onze complexe organisatie.
• Je hebt een pedagogische- en onderwijskundige visie en bent in staat om deze te
vertalen naar praktisch handelen in de school.
• Je hebt affiniteit met leerlingen met een lichamelijke en/of meervoudige
beperking en/of leerlingen met een cognitieve beperking.
• Je kunt leerkrachten coachen op didactische en pedagogische aanpak.
• Je brengt je eigen specialisme in, in een multidisciplinair verband.

Wij bieden jou:
• een fijn collegiaal team dat voluit wil gaan voor de leerlingen;
• arbeidsvoorwaarden conform de CAO-PO;
• volop ontwikkelingsmogelijkheden binnen onze Stichting.
Informatie
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met afdelingsleider
Hannelore Veltman, 076-5223222.
Interesse
Als je interesse hebt om lid van ons team te worden, stuur dan, voor 23 maart 2020, je
sollicitatiebrief en CV ter attentie van Hannelore Veltman per e-mail naar werken@inos.nl
onder vermelding van vacaturenummer 21RO_003.
De vacature wordt gelijktijdig intern en extern geplaatst. Bij gelijke geschiktheid genieten
interne kandidaten de voorkeur.

