Vacature docent De Link voor het SWV 23-01 VO
In verband met een nieuwe uitdaging voor een van de docenten bij het arrangement De
Link is het SWV op zoek naar een docent voor De Link. In eerste instantie gaat het om
een aanstelling tot einde schooljaar 2020-2021. De omvang van de functie is
bespreekbaar, van 0.6 tot 1.0 FTE.
Context
De docent verricht werkzaamheden binnen het arrangement De Link van het
samenwerkingsverband. De Link is er voor leerlingen, waarbij op de school van herkomst
sprake is van schoolverzuim op basis van angst- en/of stemmingsproblematiek
(schoolweigering). Deze leerlingen hebben in hun onderwijs behoefte aan een
aangepaste en veilige setting, zoals de Link, om hun schoolgang weer op te pakken en
moeilijke situaties binnen school weer aan te gaan (toetsen, sociale contacten, hulp
vragen, etc.). De Link is een tijdelijk arrangement (een paar maanden tot een jaar))
gericht op het werken aan terugkeer van de jongere naar de school van herkomst. Mocht
dit niet passend blijken, dan wordt gezocht naar een beter passende onderwijssetting. De
docent levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en activiteiten van De Link.
Wat ga je doen?
De werkzaamheden zijn gericht op:
Het onderwijs binnen De Link door:
 Het zijn van vaste begeleider voor de leerlingen van De Link;
 Het bieden van individuele leerling-ondersteuning en begeleiding bij leer-,
gedrag- en sociaal emotionele problemen;
 Het bieden van ondersteuning bij het zich eigen maken van de lesstof;
 De jongere ondersteunen bij het aangaan van de zaken die hij/zij moeilijk
vindt binnen school. In kleine concrete stappen werken aan het normaliseren
van de schoolgang en schoolse vaardigheden;
 Een goede samenwerking met ouders aangaan en onderhouden.
Het leveren van een bijdrage aan de (onderwijs)-ontwikkeling door:
 Nauw samen te werken met de overige medewerkers van De Link;
 Het deelnemen aan interne zorg-overleggen en MDO’s;
 Het onderhouden van korte lijnen met de school van inschrijving van de
leerling en overige contacten uit het netwerk van de jongere (leerplicht,
hulpverlening, etc.) De mentor is spin in het web rondom zijn mentor leerling;
 Het opstellen en evalueren van leerdoelen met de jongere en het formuleren
van handelingsadviezen op basis van de ervaringen binnen de Link;
 Het overdragen van handelingsadviezen bij uitstroom en meedenken over wat
het VO/VSO kan bieden om de jongere bij terugkeer adequaat te begeleiden.

Wat is het kader en wat is je verantwoordelijkheid
Je legt verantwoording af aan de coördinator van het Centrum voor onderwijs en
dienstverlening. Daarnaast leg je over de inhoudelijke werkzaamheden binnen De Link
verantwoording af aan de orthopedagoog, die binnen de Link eindverantwoordelijk is
voor het ontwikkelingsperspectief van de jongere. Je verricht werkzaamheden binnen het
onderwijsprogramma van de leerlingen. Je neemt in samenspraak met het zorgteam van
de Link beslissingen in de sturing van het leerproces van leerlingen die gebruik maken
van De Link, dit in nauw overleg met de school van inschrijving.
Wat verwachten we?
Je bent een breed ontwikkelde docent die voldoet aan de volgende eisen:
 HBO werk- en denkniveau;
 Het hebben van een onderwijsbevoegdheid is een pré;
 Kennis van angst- en stemmingsproblematiek en de mogelijke gevolgen daarvan
voor de schoolgang. Je bent vaardig en geduldig in het omgaan met leerlingen
met dergelijke problematiek;
 Kennis van autisme spectrum stoornissen; bij een groot deel van de jongeren in
de Link is ook ASS problematiek vastgesteld;
 Het beschikken over een Master-(S)EN, of een andere relevante aanvullende
opleiding is een pré.
 Invoelingsvermogen en sociale vaardigheden;
 Open staan voor begeleiding in het werken met de doelgroep en het werken aan
verdieping van de kennis;
 Communicatieve vaardigheden: zowel mondeling als schriftelijk;
 Vaardig in het overdragen van kennis en vaardigheden aan collega-docenten;
 Coachende kwaliteiten.
Wat bieden we?
We bieden jou een team met enthousiaste mensen die het als een uitdaging zien de
leerling maar ook de VO-scholen verder te helpen in hun leerproces in het omgaan met
jongeren met schoolweigering.
Het gaat om een aanstelling tot in eerste instantie het einde van het schooljaar 20 - 21.
De minimale betrekkingsomvang is 0.6 fte.
Salariëring is conform de cao VO.
Informatie
Wanneer je meer wilt weten over deze functie dan kun je contact opnemen met Carien
Kielstra, coördinator van het Centrum voor onderwijs en dienstverlening, 0546-834200.
Solliciteren
Heb je interesse voor deze functie stuur dan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 202-2021 jouw CV en motivatiebrief naar Carien Kielstra, mailadres c.kielstra@swv2301.nl

