
 
   
 
 
 

 
 
 

 
Ben jij die leraar met ervaring 
in het SO en/of VSO die ik 
nodig heb? Solliciteer dan naar 
deze vacature. 
 
Context 

Onderwijsexpertise de Wijnberg biedt passend SO 
en VSO onderwijs voor mij en andere kinderen met 
een ernstig disharmonisch ontwikkelingsprofiel. 
Dagelijks staat een team van professionals voor ons 
klaar om ons in een specialistische, pedagogisch 
veilige situatie die vaardigheden te laten verwerven 
die ons optimaal in staat zullen stellen om samen 
met anderen in onze samenleving te kunnen 
functioneren. Uit ons motto ‘de Wijnberg: dat zijn 
wij!’ spreekt onze verbondenheid met mensen, groot 
en klein, én onze trots! 
 
Functieomschrijving 

Ben jij die gedreven leraar die ons uitdaagt, 
motiveert en boeit op sociaal emotioneel en 
didactisch gebied? Die pedagogisch werker die 
samen met een team van professionals dagelijks vol 
passie klaar staat om ons in een specialistische en 
veilige omgeving die vaardigheden te laten 
verwerven die ons optimaal in staat stellen om in 
onze samenleving te kunnen functioneren? En die 
sterke persoonlijkheid die tegen een stootje kan en 
wil sturen op de autonomie van leerlingen? Dan ben 
jij de leraar voor ons! 
 
Functie-eisen 

- Je bent in het bezit van een PABO-diploma. 
- Je beschikt over relevante werkervaring in het    
  (voortgezet) speciaal onderwijs of in het reguliere  
  onderwijs. 
- Aanvullende scholing op het gebied van de  
  doelgroep is een pré. 
- Aanvullende scholing op het gebied van NLP en  
  transactionele analyse is een pré. 
- Wij geven de voorkeur aan een kandidaat met  
  relevante werkervaring in de onderwijs-zorgsector. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competenties en vaardigheden 

- Je bent flexibel en kunt omgaan met  
  veranderingen die zich binnen de organisatie  
  voordoen. 
- Je hebt affiniteit met de doelgroep. 
- Je hebt kennis van ontwikkelingsproblematieken. 
- Je bent collegiaal en kan goed samenwerken. 
- Je kunt duidelijke grenzen aangeven en hebt een  
  consequente en gestructureerde aanpak. 
- Je bent een motiverende en positief ingestelde  
  leraar, die een veilig klimaat creëert. 
- Je weet goed aan te sluiten bij de individuele  
  behoeften en mogelijkheden van de leerlingen. 
- Je bent als persoon evenwichtig en veerkrachtig. 
- Je beschikt over goede communicatieve en  
  schriftelijke vaardigheden. 
- Je bent pedagogisch, didactisch en  
  organisatorisch competent. 
- Je weet vorm te geven aan je eigen autonomie en  
  werkt zelfstandig. 
- Je reflecteert op je eigen handelen. 
- Je komt ongevraagd met voorstellen en ideeën die  
  bijdragen aan de kwaliteit van de organisatie. 
 
Extra informatie 

Je komt terecht in een enthousiast team waarin 
deskundigheid en collegialiteit voorop staan. Er 
wordt goede begeleiding en ondersteuning 
geboden. Het betreft een tijdelijke vacature met 
uitzicht op een vast dienstverband. De werktijdfactor 
(0,6 – 1,00) is in onderling overleg te bepalen. 
Salaris conform CAO PO schaal L11. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met 
Monique Hopman – locatieleider – via het 
bedrijfsbureau 077-3217650 of bekijk onze website 
www.dewijnberg.nl. 
 
Interesse? 

Stuur jouw motivatie en CV dan vóór 12 juni 2021 
naar vacature@dewijnberg.nl. Als wij voldoende 
aansluiting zien in jouw profiel dan nodigen wij je 
graag uit voor een kennismakingsgesprek. Dit 
gesprek zal plaatsvinden op woensdag 16 juni 
2021. Een eventueel tweede gesprek zal 
plaatsvinden op maandag 21 juni 2021. Wij 
waarderen het als sollicitanten rekening houden met 
bovenstaande data. 

HEEJ, MAG IK JE WAT VRAGEN?! 

WIL JIJ MIJN LERAAR WORDEN? 

 

de Wijnberg Onderwijsexpertise SO / VSO • Postbus 242 • 5900 AE VENLO • 077-3217650 • info@dewijnberg.nl • www.dewijnberg.nl 

 

 

http://www.dewijnberg.nl/
mailto:vacature@dewijnberg.nl
mailto:info@dewijnberg.nl
http://www.dewijnberg.nl/



