Heb je interesse in een afwisselende baan als ambulant begeleider in het voortgezet onderwijs?
Heb je daarbij expertise op het gebied van autisme, hoogbegaafdheid, ADHD, ODD en gedrags- en
angstproblematiek?
Wil je deel uit maken van een krachtig ondersteuningsteam dat bestaat uit een zorgcoördinator met 3
intern coaches?
Ben jij 1 dag per week beschikbaar op de maandag?
Dan zijn we op zoek naar jou!
Wat bieden wij:
Een open team waarin je kwaliteiten worden gezien en ingezet, waarin je onderdeel bent van het team en
een bijdrage kan leveren aan de professionalisering van het ondersteuningsteam. We streven naar
transparantie, verbinding en persoonlijke groei maar ook gezelligheid en humor zijn belangrijk voor ons.
De extra ondersteuning is goed georganiseerd en ingebed in de school en er is betrokkenheid bij de
docenten en vanuit de directie.
In principe gaan we uit van een contract als ZZP-er.
Salariëring is afhankelijk van ervaring en opleiding.
Voor meer informatie over de school en/of de vacature verwijzen we naar de site www.AltenaCollege.nl of
je kunt contact opnemen met:
Gijsbert van der Beek, rector Altena College: bg@altenacollege.nl 0183 302944 of
Klaske Jager, zorgcoördinator Altena College: jr@altenacollege.nl 0183 302944
Je kunt per mail solliciteren door middel van het opsturen van een motivatiebrief en je CV naar Gijsbert
van der Beek tot uiterlijk 10 december 2021.
De ambulant begeleider die wij zoeken;
•
•
•
•
•
•
•

heeft ervaring met passend onderwijs op een VO-school en affiniteit met de leeftijdsgroep 12-18
jarigen.
heeft specifieke kennis van de gedrags- en leerproblemen, leermogelijkheden en (leer)hulpmiddelen;
heeft kennis – en vaardigheden op het gebied van handelingsgericht werken (HGW);
is vaardig in het -oplossingsgericht- coachen van professionals (docenten, intern coaches) en ouders.
heeft uitstekende plannings- en organisatorische vaardigheden;
reflecteert op het eigen handelen en staat open voor het geven en ontvangen van feedback;
heeft een relevante HBO opleiding afgerond, bij voorkeur aangevuld met een Master (S)EN.
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Taken die vallen onder de verantwoordelijkheid van de ambulant begeleider:
1. Ondersteunen van de intern coaches
• Sparren met-/ coachen van intern coaches over casuïstiek (gericht op HGW)
• Initiëren van afstemming met het netwerk rond de leerling (b.v. groot overleg).
• Ondersteunen bij het opstellen van ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP’s).
2. Deelname aan het zorgadviesteam (ZAT)
• Indien nodig aansluiten bij het ZAT waar leerlingen worden besproken waarbij extra
ondersteuning wellicht aan de orde is of waarbij de extra ondersteuning niet voldoende blijkt.
• Bij de overgang van PO naar V) in het ZAT meehelpen de mate van ondersteuningsbehoefte van
leerlingen zo goed mogelijk in te schatten om de juiste ondersteuning in te zetten.
3. Deelname aan bijeenkomsten van het ondersteuningsteam
Ongeveer vijf keer per jaar hebben we gezamenlijk overleg. In dit overleg:
• werken we aan verdere professionalisering van het team.
• sparren we over casuïstiek.
• implementeren we nieuwe ontwikkelingen.
4. Overleg met zorgcoördinator
• Voorbereiding bijeenkomsten van het ondersteuningsteam en het ZAT.
• Sparren over nieuwe ontwikkelingen vanuit het SWV en/of de school.
• Overleggen over het verloop van passend onderwijs op het Altena College.
Algemene informatie over de school:
Het Altena College is een school waar de christelijke identiteit er toe doet. Daarom zoeken wij
personeelsleden die uit overtuiging kiezen voor het christelijk onderwijs en die vanuit een christelijke
levensvisie inhoud willen geven aan de identiteit van de school.
Het Altena College is een school waar leerlingen en personeelsleden er toe doen. Daarom zoeken wij
personeelsleden met hart voor de leerlingen en hart voor de school.
Zie voor de missie, visie en waarden van de school onze website: www.altenacollege.nl.
De school is landelijk gelegen, gehuisvest in één goed geoutilleerd gebouw en heeft een leerlingenaantal
van ongeveer 1200.
De school wordt gekenmerkt door een zeer prettige werksfeer en bovengemiddelde arbeidsvoorwaarden.
De school is in 2012 verkozen tot beste onderwijswerkgever in het voortgezet onderwijs.
Sleeuwijk, 26-11-2021
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