
 
   
 
 
 

 
 
 

 
Ben jij die intern begeleider 
met ervaring in het SO en/of 
VSO waar wij naar op zoek 
zijn? Solliciteer dan naar deze 
vacature. 
 
Context 

Onderwijsexpertise de Wijnberg biedt passend SO 
en VSO onderwijs voor kinderen met een ernstig 
disharmonisch ontwikkelingsprofiel aan op 
verschillende locaties in Limburg en Zuidoost-
Brabant. Dagelijks staat een team van professionals 
klaar om alle kinderen en jongeren in een 
specialistische, pedagogisch veilige situatie die 
vaardigheden te laten verwerven die hen 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 intern begeleider die zich 
verantwoordelijk voelt voor het begeleiden, coachen 
en ondersteunen van onze leraren? Die werkt aan 
de ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van het 
zorgbeleid? Vindt je het leuk om op verschillende 
locaties samen te werken in een multidisciplinair 
team? Heb je een sterke persoonlijkheid die tegen 
een stootje kan? Dan ben jij de intern begeleider 
voor ons! 
 
Functie-eisen 

- Academisch werk- en denkniveau met nascholing  
  op het gebied van interne begeleiding. 
- 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. 
- Relevante werkervaring in de onderwijs-zorgsector  
  is een pré. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competenties en vaardigheden 

- Je hebt een brede theoretische kennis van  
  onderwijskundige ontwikkelingen. 
- Je beschikt over gespecialiseerde kennis van het  
  ontwikkelen van zorgbeleid. 
- Je beschikt over inzicht in de taak, organisatie en  
  werkwijze van organisatie en de  
  besluitvormingscircuits. 
- Je bent vaardig in het vertalen van inzichten en  
  informatie naar beleidsadviezen. 
- Je beschikt over goede communicatieve,  
  schriftelijke, coachende en motiverende  
  vaardigheden. 
- Je bent vaardig in procesondersteuning. 
- Je bent als persoon evenwichtig en veerkrachtig. 
- Je bent collegiaal en kan goed samenwerken. 
- Je bent flexibel en kunt omgaan met  
  veranderingen die zich binnen de organisatie  
  voordoen. 
- 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. Het betreft een 
functie met wtf 1,00. Salaris conform CAO PO 
schaal L11. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met 
René Schade – locatieleider – via het bedrijfsbureau 
077-3217650 of bekijk onze website 
www.dewijnberg.nl. 
 
Interesse? 

Stuur jouw motivatie en CV dan vóór 17 mei 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 donderdag 20 mei 
2021. Een eventueel tweede gesprek zal 
plaatsvinden op woensdag 26 mei 2021. Wij 
waarderen het als sollicitanten rekening houden met 
bovenstaande data. 

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN 

INTERN BEGELEIDER 

Wtf 1,00 
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