Leerkrachtondersteuner V(S)O
2022-2023
Ben je een ervaren leerkrachtondersteuner en zoek jij een functie waarin je ook je pedagogische
vaardigheden kwijt kunt, dan hebben wij voor jou een uitdagende baan. Vakcollege Rijnmond
start het nieuwe schooljaar met een gespecialiseerde onderwijsvoorziening. Samen met het team
van leerkrachten en onderwijsprofessionals geef je vorm en inhoud aan deze unieke voorziening.
Ga de uitdaging aan en solliciteer bij ons; een school waar modern praktijkgericht onderwijs
centraal staat. Een vmbo-school voor doeners en denkers waar ruimte is voor leerlingen met wat
extra ondersteuning!
Vacature
Type vacature
1,0 fte
parttime behoort tot de mogelijkheden
Dienstverband
Het eerste dienstverband betreft een tijdelijk dienstverband voor een periode van 1 jaar, met
uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren.
Over ons
Jouw uitdaging
Vormgeven aan een nieuw te starten geïntegreerde onderwijsvoorziening binnen het VMBO.
Leerlingen met een vorm van autisme begeleiden naar zo veel mogelijk zelfstandigheid en
succeservaringen gunnen om hun zelfvertrouwen te vergroten. Samen kansen zoeken en bieden
om leerlingen te laten groeien en een toekomstbestendige onderwijsvoorziening te bouwen.
Jouw team
Jouw team bestaat uit twee leerkrachten die de algemene lessen verzorgen. Daarnaast zijn er vier
vakdocenten die de praktijkvakken geven. Het eerste jaar bij ons op school word je begeleid door
een coach en een buddy uit jouw team. Zij maken je wegwijs in onze school en in alle aspecten
die daarbij horen.

Wij bieden jou
Een aantrekkelijke, ruime, uitgeruste werkomgeving met professionele, leuke en betrokken
collega’s, een prettige werksfeer en goede begeleiding/coaching. Wij bieden ook volop
ontplooiingsmogelijkheden, zodat je kunt groeien in je rol op het voortgezet onderwijs. Verder
bieden wij je ook:
• salaris conform cao VO in schaal 7
• eindejaarsuitkering van 8,33%
• goede arbeidsvoorwaarden, zoals kortingsregelingen met diverse zorgverzekeraars,
fietsplan, laptop, fitnessmogelijkheden, a.s.r. Vitality, Learnspace etc
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Onze school
Vakcollege Rijnmond biedt vmbo basis-, kader- en gemengde leerweg aan ca. 670 leerlingen.
Onder het motto “voor denkers en doeners” kunnen onze leerlingen zeer praktijkgericht
onderwijs volgen en zich breed ontwikkelen. Dit alles in een veilige en prettige omgeving.
Vakcollege Rijnmond is onderdeel van Stichting Andreas College. Het bijdragen aan de
persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen is onze belangrijkste drijfveer. Dit doen we onder
meer door het geven van persoonlijke aandacht, respect en zorgzaamheid vanuit het Protestant
Christelijk perspectief.
Over jou
Jij hebt
Onze voorkeur gaat uit naar een leerkrachtondersteuner PO die werkt in de bovenbouw (groep
7 en/of 8) of docentassistent uit het VO. Wanneer je ervaring hebt met het begeleiden van
leerlingen met Autisme is dat een pré.
Jij bent flexibel, gedreven en betrokken. Je hebt een hart voor leerlingen die met name
praktijkgericht zijn, waarbij je nieuwe ontwikkelingen niet naast je neerlegt en de uitdaging van
‘vakwerk’ aandurft. Jij bent er voor die leerling, die net dat beetje extra nodig heeft.
Ga jij de uitdaging aan?
Solliciteer uiterlijk 15 juli 2022 via Meesterbaan.
Tijdens de periode van deze vacaturestelling zullen wij bij geschikte kandidaten direct overgaan tot
het voeren van gesprekken en niet wachten tot de sluitingsdatum.
Meer informatie?
Voor inhoudelijke vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Erik Hazenoot,
directeur. Hij is bereikbaar via mail e.hazenoot@andreascollege.nl of via telefoonnummer 06
53526243.
Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met: Petra Bosman, HR
assistent. Zij is bereikbaar via mail: p.bosman@andreascollege.nl
Stuur alstublieft jouw sollicitatie niet naar het persoonlijk e-mailadres van mevrouw Bosman. Alleen
online sollicitaties via Meesterbaan.nl worden meegenomen in de procedure.
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