Vacature Leraarondersteuner FlexCollege.
Het SWV zoekt voor het FlexCollege een Leraarondersteuner (0,6 – 1,0 fte)

De organisatie
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het FlexCollege in Den Haag, 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
- Onder verantwoordelijkheid van de docent-mentor ondersteunende taken uitvoeren in
onderwijs;
- Onder de formele verantwoordelijkheid van een docent-mentor heb je een zelfstandige taak
in de leerlingenbegeleiding (o.a. andere door het voeren van het mentoraat en het verzorgen
van trainingen conform het trainingsaanbod);
- Je bent belast met overige schooltaken en je levert een bijdrage aan de algemene organisatie
van het FlexCollege;
- Je handelt pedagogisch en didactisch conform de uitgangspunten van het FlexCollege.
Kennis en vaardigheden
- Je beschikt over een relevante mbo+/hbo-opleiding of zit in een
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 jouw professionele ontwikkeling.
Wij bieden jou
Een bijzondere werkomgeving met professionele, leuke en betrokken collega’s, een prettige
werksfeer en goede begeleiding.
Daarnaast bieden wij ook:
- Salaris conform cao VO (schaal 7);
- Eindejaarsuitkering
- Vrij tijdens de schoolvakanties.

Ga jij deze uitdaging aan?
Mail uiterlijk 31 januari 2020 je motivatie en Curriculum Vitae naar w.ephraim@hetflexcollege.nl
In verband met de kerstvakantie zijn wij gesloten van 23 december 2019 tot en met 5 januari 2020.
Hierdoor zal er geen ontvangstbevestiging per mail verzonden worden. Wij nemen na de
sluitingsdatum zo snel mogelijk contact op over het verloop van de procedure.
Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Wendelien Ephraim, directeur van het
FlexCollege via 06-28715167.
Meer informatie over de organisatie vind je op www.hetflexcollege.nl

