Vacature
Het Breda College is op zoek naar een

Logopedist (VSO)
wtf (0,4)
Spreek jij de taal van onze leerlingen?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
We zijn op zoek naar een logopedist voor 2 dagen per week (16 uur per week), werkdagen in
overleg. Het betreft een tijdelijke vacature voor de periode van een schooljaar.
Ons motto: ‘Regie in eigen hand’
Als je onze school binnenloopt, zie je levendige pubers die voluit kletsen, met elkaar kibbelen en
grappen maken. Elke leerling bij ons heeft daarnaast extra ondersteuning nodig bij het ontwikkelen
van de motorische, cognitieve en sociale vaardigheden.
Bij het Breda College geven we eigentijds en goed onderwijs aan leerlingen van 12 tot 18 jaar met
een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Dat doen we met bevlogen collega’s in onze
prachtige school, in hartje Breda.
Ons motto is: ‘Regie in eigen hand’. Dat betekent dat we onze leerlingen vanaf dag één coachen,
zodat ze zelfstandig deel kunnen nemen aan de maatschappij. Bij ons op school begeleiden wij onze
leerlingen op professionele wijze richting wonen, werken en vrije tijd. Dat doen we op grond van
hun eigen kracht, wij denken altijd in mogelijkheden. Daarbij werken wij intensief samen met
ouders, maar ook met alle bedrijven en instanties binnen ons netwerk.
De ene leerling kan na zijn schooltijd bij het Breda College prima terecht in een baan met een
jobcoach. De andere leerling heeft meer behoefte aan een beschermde omgeving. Bij het Breda
College bieden we daarom de leerroutes Arbeid en Dagbesteding aan. De brug tussen leren en
werken vormt de kern van ons onderwijs. Wij willen dat al deze jonge mensen uitstromen naar een
plek waar zij hun potentieel ten volle benutten, waar zij zich happy voelen.
Waar kom je te werken?
Je komt te werken in een dynamische schoolomgeving.
We geven eigentijds onderwijs in onze verschillende theorie- en praktijklokalen. Daar zijn we trots
op! In de hele regio Breda vliegen onze leerlingen uit naar individuele stageplaatsen binnen
bedrijven en dagbestedingscentra.
Al onze collega’s zijn professionals, wij werken vanuit een positieve grondhouding met onze
leerlingen en elkaar.
Als logopedist maak je onderdeel uit van bureau onderwijs. Dit bureau bestaat onder andere uit
onderwijs coördinatoren, gedragswetenschappers, een schoolverpleegkundige en logopedisten.
Vanuit dit bureau worden leerlingen en collega’s ondersteund, de behoefte van de leerling staat
hierbij centraal.

De logopedist diagnosticeert en begeleidt leerlingen individueel en in groepjes, adviseert
schoolleiding over beleid ten aanzien van de logopedische problematiek van leerlingen, werkt
samen met, schoolt en coacht leerkrachten en bewaakt de kwaliteit van het taalonderwijs binnen
de school. De logopedist onderzoekt waar problemen bestaan op het gebied van communicatie,
spraak, taal, gehoor, eten en drinken en sensorische informatieverwerking en stelt het effect vast
op de communicatieve zelfredzaamheid van de leerling.
Dit filmpje geeft een beeld van de leerlingen en hun ontwikkeling bij het Breda College
https://www.youtube.com/watch?v=OB2C2pRJs0o&feature=youtu.be
Word jij onderdeel van dit mooie geheel?
Wat vragen wij van jou?
• een afgeronde HBO opleiding tot logopedist;
• een positieve kijk op onze leerlingen, denken in mogelijkheden en kansen;
• kennis van Totale Communicatie;
• kennis van Nederlands met Gebaren is een pré;
• flexibel zijn binnen je werk en in mogelijkheden denken;
• goede communicatieve vaardigheden voor contact met leerlingen, ouders en collega’s;
• ervaring in het (speciaal) onderwijs is een pré;
• affiniteit met onze doelgroep en de ouders is een must!
Mocht je interesse hebben in een dergelijke functie op onze school maar sluit deze specifieke
vacature niet aan bij jouw wensen en ervaringen? Dan nodigen wij je uit om toch te solliciteren.
Als we mogelijkheden zien, gaan we graag met je in gesprek.
Wat hebben wij jou te bieden?
• elke dag werk je met bevlogen collega’s in een dynamische, collegiale werkomgeving;
• wij prikkelen elkaar om te blijven leren, ook van elkaar;
• je arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-PO, OOP salarisschaal 9;
• je kunt jezelf blijven ontwikkelen, binnen onze stichting is er volop ruimte voor
professionalisering;
• je wordt aangesteld voor een jaar;
• Breda College maakt deel uit van INOS, stichting katholiek onderwijs Breda, www.inos.nl
Informatie
Wil je meer weten over onze school? Kijk dan op onze website www.bredacollege.nl
Voor meer informatie over de inhoud van deze vacature kun je contact opnemen met Yvette van
Herwaarden (logopedist) yvette.vanherwaarden@inos.nl.
Interesse?
Als deze vacature je aanspreekt, stuur dan voor 6 september aanstaande je sollicitatiebrief en CV
per e-mail naar werken@inos.nl onder vermelding van vacaturenummer 21RO_2122_005.
De vacature wordt gelijktijdig intern en extern geplaatst. Bij gelijke geschiktheid genieten interne
kandidaten de voorkeur.

