Vacature Docent LB

Het SWV zoekt per direct een Docent LB voor het FlexCollege (0,6 – 0,8 fte)

Het betreft een vacature voor bepaalde tijd met uitzicht op een vaste dienstbetrekking.
Context:
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het FlexCollege, een onderdeel van het
Orthopedagogisch en Didactisch Centrum van samenwerkingsverband Zuid‐Holland West.
Het FlexCollege verzorgt onderwijs en begeleiding voor leerlingen die problemen hebben met leren
en/of sociaal functioneren. De missie van het FlexCollege is het continueren van onderwijs aan
leerlingen die op hun stamschool zijn vastgelopen, zodat leerlingen hun schoolloopbaan op een bij
hen passende en positieve manier voort kunnen zetten.
Kerntaken van de functie:
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐

Het zijn van docent‐mentor. Dat betekent het in teamverband verzorgen van het onderwijs
aan en het begeleiden van de leerlingen van het FlexCollege.
Het volledig zelfstandig verzorgen van het onderwijs in één of meer vakken waarvoor de
docentgekwalificeerd is;
Het uitzetten van het onderwijsprogramma voor de leerlingen, het bewaken van de
voortgang, toetsen en beoordelen, al dan niet in samenspraak met de stam‐ of opnemende
school;
Het aansturen van ondersteunende functionarissen (leraarondersteuners, trainers en
vakinstructeurs) evenals het begeleiden van stagiaires.
Het begeleiden van leerlingen en is als mentor de spin‐in‐het‐web voor de leerling;
Het onderhouden van contacten met ouders en instanties en nauw samenwerken met de
hulpverleners;
Het adviseren van door‐ en uitstroom van de leerling en daarbij nauw contact onderhouden
met de diverse gedragswetenschappers binnen het FlexCollege.
Uitvoeren van overige schooltaken en het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling en
vernieuwing van het programma‐aanbod;
Pedagogisch en didactisch handelen conform de uitgangspunten van het FlexCollege.

Minimale functie‐eisen zijn:
‐
‐
‐
‐

Je beschikt over een onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs of zit in een (door
de Inspectie erkend) opleidingstraject daarvoor;
Je bent bekend met de pedagogisch‐didactische uitgangspunten van het FlexCollege en kan
deze in al het handelen toepassen;
Je kan zelfstandig en in teamverband werken en staat open voor “best practices” van
collega's;
Je werkt aantoonbaar aan eigen professionele ontwikkeling.

Arbeidsvoorwaarden:
Wij bieden jou:
Een bijzondere werkomgeving met professionele, leuke en betrokken collega’s, een prettige
werksfeer en goede begeleiding.
Daarnaast bieden wij ook:
‐
‐
‐

Een salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring tussen € 2.747,‐ en € 4.186,‐ per maand op fulltime
basis (schaal docent LB van de cao‐VO);
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden (o.a. een eindejaarsuitkering).
Een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast bij goed functioneren en ongewijzigde
bedrijfsomstandigheden.

Ga jij deze uitdaging aan?
Mail bij voorkeur vóór 15 december je motivatiebrief en Curriculum Vitae naar
info@hetflexcollege.nl. Wij hebben tussen 23 december 2019 en 6 januari 2020 kerstvakantie en
willen graag voor de vakantie de gesprekken inplannen.
Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Wendelien Ephraim, directeur van het
FlexCollege via 06‐28715167.

