Vacature

Breda College

Gedragswetenschapper

Wtf 0,4 tot 1,0
2703-4971 (OOP 11)

Werk jij ook graag samen en ga je met ons op zoek naar de
passende ondersteuning voor onze leerlingen? Maak jij samen met
ons het verschil?

JOUW FUNCTIE
Je komt te werken in een dynamische schoolomgeving. De mentor is regisseur van het leerproces van de
leerling. Als gedragswetenschapper ondersteun en adviseer je de mentor maar ook ouders en andere
betrokkenen bij de didactisch, sociale en emotionele ontwikkeling van de individuele leerling. Daarnaast
breng je de ondersteuningsbehoeften in beeld en zet je de stappen om deze te realiseren. Een uitdagende
rol met een mooie afwisseling tussen contact met leerlingen en collega's, contact met ouders en partners
in het sociaal netwerk en beleids- en bureauwerkzaamheden.

REGIE IN EIGEN HAND
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 zo zelfstandig mogelijk 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 en werken wij intensief samen met ouders, maar ook met alle bedrijven en
instanties binnen ons netwerk. Binnen het Breda College bieden we 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.
Dit filmpje geeft een mooi beeld van de leerlingen en hun ontwikkeling bij het Breda College
(https://www.youtube.com/watch?v=OB2C2pRJs0o&feature=youtu.be.

WAT VERWACHTEN WIJ

WAT BIEDEN WIJ
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Je bent in het bezit van een universitair
diploma Psychologie, Orthopedagogiek of
van een aanverwante opleiding.
Je bent bij voorkeur in het bezit van de
basisaantekening diagnostiek (NVO of NIP)
Je hebt affiniteit met leerlingen met een
verstandelijke, lichamelijke en/of
meervoudige beperking.
Je kunt leerkrachten coachen op
didactische en pedagogische aanpak.
Je brengt je eigen specialisme in, in een
multidisciplinair verband.
Je hebt een onderwijskundige visie.
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•
•

•

Deze vacature kan ingevuld worden door 1
fulltimer of 2 parttimers.
Een fijn collegiaal team dat voluit wil gaan
voor de leerlingen.
Arbeidsvoorwaarden conform de CAO-PO.
Een fijne school met een plezierig
werkklimaat.
Volop ontwikkelingsmogelijkheden binnen
onze stichting.

INOS
Het Breda College maakt deel uit van INOS, stichting katholiek onderwijs in Breda. INOS helpt
leerlingen hun talenten te ontdekken en begeleidt hen in hun groei tot zelfbewuste en
verantwoordelijke mensen, die in een steeds veranderende wereld blijven leren, verschillen
accepteren en respectvol samenleven. Daarnaast kun je voor je verdere ontwikkeling met je
loopbaanvraagstukken terecht bij Phoenix (expertise- en loopbaancentrum van INOS).
Lees meer over onze stichting op www.inos.nl.

Contact

Voor meer informatie over onze school kun je terecht op onze website www.bredacollege.nl. Voor
meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met adjunct directeur Hanneke van der
Heijden via de mail hanneke.vanderheijden@inos.nl of telefoonnummer 06-24898727.
Heb je interesse om lid van ons team te worden?
Stuur dan je sollicitatiebrief en CV uiterlijk 9
januari 2022 naar werken@inos.nl, onder vermelding
van vacaturenummer 21RO_2201.
De gesprekken worden – waar mogelijk - gepland in
de week van 10 januari 2022.

