Samen zĳn we Buitengewoon
Wil jij werken bij een onderwijsinstelling die

ERUTACAV

zich inzet voor een Buitengewone doelgroep?
Waar vanuit gedrevenheid wordt gewerkt aan
de (talent)ontwikkeling van leerlingen met
specifieke vragen op het gebied van gedrag of
leren? Waar je jezelf kunt ontplooien en waar
oog is voor de menselijke maat en werkplezier?
Bekijk dan onderstaande vacature.
Voor de Velddijk in Tegelen zijn we per direct op zoek naar een:

Instructeur of Docent techniek /
technisch beroepsonderwĳs

(0,8 - 1,0 fte)
gedrevenheid

De instructeur/docent verzorgt theorie- en praktijkgericht onderwijs en begeleidt
leerlingen met betrekking tot specialistische praktijkopdrachten.
Ook mensen met een technische achtergrond en de ambitie als zij-instromer de
overstap naar het onderwijs te maken zijn welkom te solliciteren.
Wie zijn we?
Onderwijsgroep Buitengewoon is de overkoepelende organisatie van zeven

professionaliteit

scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. De medewerkers van onze organisatie zijn gedreven en werken voortdurend aan onze
kennis en expertise van het (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs.
We willen zelf ook steeds leren en beter worden in ons vak. We werken samen
met elkaar, ouders en onze omgeving en zijn gefocust op wat leerlingen kúnnen,
op kansen en mogelijkheden en de toekomst van onze leerlingen.
samenwerking

De school
De Velddijk is een school voor voortgezet speciaal onderwijs en biedt onderwijs
aan leerlingen met een gedragsstoornis en/of psychische problematiek. Onze
leerlingen hebben een specifieke onderwijs- of ontwikkelingsvraag. De school
biedt diplomagericht onderwijs aan voor de niveaus vmbo-b, vmbo-k en vmbo-t
en daarnaast onderwijs aan leerlingen in het uitstroomprofiel Arbeid
(praktijkonderwijs). De Velddijk is als school volop in beweging. Het team is hecht,
veelzijdig en bouwt collectief aan steeds beter en duurzaam onderwijs.
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Wat bieden we?
We investeren in jouw professionele ontwikkeling en bieden je een baan in een
prettige werksfeer met enthousiaste en deskundige collega’s met uitzicht op
verlenging of een vast dienstverband. Wij zijn een gedreven en hecht team dat
volop in de ontwikkeling naar toekomstbestendig onderwijs zit. We zijn kritisch,
kwaliteitsbewust en leren van elkaar en in contact met de wereld om ons heen. De
cao PO is van toepassing en de functie is ingedeeld in schaal OOP 9. Naast een
marktconform salaris krijg je toegang tot het online trainingsplatform Goodhabitz
en kun je gebruikmaken van diverse secundaire arbeidsvoorwaarden met
belastingvoordeel.
Wat vragen we?
We zoeken een nieuwe collega die voldoet aan onderstaande competenties:
Je hebt (bij voorkeur) de benodigde bevoegdheid als instructeur/docent en
affiniteit met techniek;

gedrevenheid

Je hebt (bij voorkeur) aantoonbare ervaring met het onderwijs (instrueren)
aan jongeren in de leeftijd van 12-20 jaar met gedrag– en psychische
problemen;
Je beschikt over een gezonde dosis enthousiasme, je staat stevig in je
schoenen en je bent veerkrachtig;
Je bent een echte teamplayer en wil graag samen werken aan de
teamopdracht van de Velddijk.
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Ben jij degene die past binnen ons team en bij onze leerlingen? Stuur dan z.s.m.
een sollicitatiebrief voorzien van je cv naar: Angélique Vermeulen (directeur)
via a.vermeulen@ogbuitengewoon.nl. Voor meer inhoudelijke informatie kun je
contact opnemen met Angélique Vermeulen via telefoonnummer:
06 - 30 44 09 35.
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Meer informatie
Onderwijsgroep Buitengewoon: www.ogbuitengewoon.nl
Velddijk: www.ogbuitengewoon.nl/velddijk

(talent)ontwikkeling

Samen Buitengewoon Sterk

