Vacature
Op dit moment hebben wij onderstaande vacature voor het schooljaar 2021-2022.

Wij zoeken een orthodidacticus / intern begeleider voor De Sprienke
voortgezet speciaal onderwijs afdeling arbeid – vervolgonderwijs.
Voor De Sprienke zoeken wij per 1 augustus 2021 een orthodidacticus / intern begeleider voor
drie dagen (fte0,6).

Wil jij een uitdagende functie op een school die zich kenmerkt door
openheid, professionaliteit en een sterke betrokkenheid?
Jij gelooft in de mogelijkheden van de leerling. Beperkingen zijn voor jou een kans. Werken bij
Stichting Ozeo (voorheen Stichting De Korre) is afwisselend en daagt je uit. Als team werken
we op basis van vertrouwen en betrokkenheid. Samen hebben we als doel: leerlingen
begeleiden naar zelfredzaamheid en een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de
maatschappij.
De Sprienke biedt gespecialiseerd onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke en / of
verstandelijke beperking en aan leerlingen met een chronische, somatische aandoening.
Leerlingen met een specifieke onderwijs-, ondersteunings- en verzorgingsbehoeften krijgen op
De Sprienke de kans zich optimaal te ontwikkelen. Op De Sprienke werken we toe naar de
uitstroomprofielen; (1) belevingsgerichte- en arbeidsgerichte dagbesteding, (2) beschutte
arbeid en arbeid in het vrije bedrijf en (3) vervolgonderwijs.

Wat ga je doen?
Voor locatie De Sprienke zoeken wij een orthodidacticus / intern begeleider Als
orthodidacticus / intern begeleider innoveer je op het gebied van zorg en onderwijs, voer je
organisatorische werkzaamheden uit met betrekking tot de leerlingenzorg en ondersteun en
coach je collega's. Samen met de orthopedagoog en teamleider wordt de leerlingenzorg
vormgegeven en maak je deel uit van de Commissie van Begeleiding.

Wie zijn wij?
Je kunt onze collega’s omschrijven als professioneel, betrokken en flexibel. We weten dat we
de beste resultaten bereiken door samen te werken.
Passend onderwijs kunnen wij alleen bieden met goede professionals en die behouden wij
graag aan onze school. Daarom investeren we in jou door je goed in te werken en te
begeleiden. Jaarlijks gaan we met je in gesprek over je ontwikkeling en ambities. Wil je
bijvoorbeeld scholing volgen of andere taken uitvoeren, dan kijken we samen naar
mogelijkheden.

Wie ben jij?
We gaan graag met je in gesprek wanneer:
▪ Je een energieke, daadkrachtige collega bent die ingezette innovaties kan
voortzetten.
▪ Je hart sneller gaat kloppen voor onze doelgroep.
▪ Je flexibel en creatief bent en goed op jezelf kunt reflecteren. Je waardeert feedback
en hulp van je collega’s.
▪ Je beschikt over een onderwijsbevoegdheid aangevuld met een
diploma Master Educational Needs en bijvoorbeeld een diploma Interne Begeleiding
(of je bent bereid je te scholen).
▪ Je in staat bent om planmatig te werken, de leerlingenzorg kunt aansturen, kunt
borgen en opbrengsten in beeld kunt brengen.
▪ Je een inspiratiebron bent voor collega's, leerkrachten en onderwijsassistenten kunt
motiveren en naar een hoger plan kunt tillen.
▪ Je op de hoogte bent van onderwijsontwikkelingen, actuele wetgeving en kan deze
omzetten naar innovaties op de afdeling.
▪ Je organiseert, implementeert en vernieuwingen kunt bewaken op het gebied van
leerlingbegeleiding op didactisch onderwijskundig gebied.
▪ Je ervaring hebt en / of affiniteit hebt met voortgezet speciaal onderwijs en / of
complexe onderwijsbehoefte(n).
▪ Je kunt samenwerken in een multidisciplinair team.
▪ Je een helikopterview hebt en de afdeling arbeid vervolgonderwijs kunt plaatsen in de
lijn van het groter geheel van school en stichting.
▪ Je een netwerk kunt onderhouden van externe contacten, uitstroom-, doorstroom en
zorgpartners, collega-scholen en ouder(s), verzorger(s) en begeleiders.

Wij bieden jou:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een baan als orthodidacticus / intern begeleider voor drie dagen (fte0,6).
Salaris tussen de € 2.758,- en € 4.438,- per maand bij een benoeming van fte1,0 (CAO
Primair Onderwijs).
Een tijdelijke arbeidsovereenkomst met uitzicht op vast.
Vrij tijdens de schoolvakanties.
Reiskostenvergoeding en fiscale uitruilregeling reiskosten.
Tunnelkostenvergoeding.
Vakantietoeslag (8%) en eindejaarsuitkering (6,3%).
Pensioensopbouw via ABP.
Scholingsmogelijkheden.
Een uitdagende doelgroep;
Een prettige werkomgeving en professioneel team;

Wil je meer weten? Neem dan contact op met de teamleider van de VSO afdeling arbeid –
vervolgonderwijs van De Sprienke: Astrid Geeratz: a.geeratz@desprienke.nl: Je kunt ook
telefonisch contact opnemen via: 0113 - 22 91 50.

Heb jij een warm hart voor onze leerlingen? Solliciteer dan nu!
Mail je CV maar nog liever een enthousiaste brief of filmpje voor 17 juli naar Reina Pijpelink,
management assistent De Sprienke; r.pijpelink@desprienke.nl Maak aan ons duidelijk wie je
bent en wat jouw drijfveren zijn om bij ons deze mooie functie te vervullen. De
sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandagmiddag 19 juli
Procedure
Sollicitatiegesprekken voeren is maatwerk in deze tijd waar we de richtlijnen van het RIVM
volgen. We nemen na de selectie van de brieven en/of filmpjes telefonisch contact met je op.
Op maandag 19 juli plannen vinden de sollicitatiegesprekken plaats. We zoeken samen naar
oplossingen van een online tot een live gesprek met respect voor ieders mogelijkheden.
Onze stichting De Korre fuseert per 1 augustus 2021 met Stichting Respont in Stichting Ozeo.
De vacature wordt gelijktijdig intern en extern bekend gemaakt. Geschikte interne kandidaten
hebben voorrang op externe kandidaten. Onze vacatures zijn tevens te vinden via:
https://dekorre.nl/ https://ozeo.nl/ en https://desprienke.nl/

