Vacature persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen of
onderwijsassistent voor de functie Jeugdzorgwerker D
Aantal uren in overleg (minimaal 32 – bij voorkeur 36 uur)
Ingangsdatum in overleg (bij voorkeur aan de start van het schooljaar 2022-2023)
Methodiek Bureau voor Pedagogiek
De professionals binnen het team van Bureau voor Pedagogiek richten zich niet specifiek op het
probleem maar gaan samen met de cliënt op zoek naar oplossingen, mogelijkheden, kwaliteiten en
interesses. Samen met de cliënt wordt gezocht hoe hij/zij zijn/haar eigen capaciteiten kan
gebruiken om zijn kracht naar boven te halen en om zijn/haar doel te bereiken. Het voornaamste
gegeven van het oplossingsgericht werken is dat een positieve beïnvloeding van negatieve of
irreële gedachten, positiever gedrag veroorzaakt.
Werken binnen Bureau voor Pedagogiek
• Uitvoering gespecialiseerde individuele- en groepsbegeleiding binnen de gespecialiseerde
dagopvang waar kinderen en jongeren langdurig worden opgevangen welke uitgevallen zijn
binnen het onderwijs. Voor deze doelgroep is de sector dagbesteding ondervragend en het
onderwijssysteem overvragend. Er wordt uitgegaan van eigen talenten, interesses en
mogelijkheden om ze uiteindelijk te laten integreren binnen de maatschappij;
• Het opstellen van rapportages aan de hand van uitgevoerde begeleidingsmomenten en
vooropgestelde doelstellingen;
• Deelnemen aan structurele team overleggen en intervisiemomenten volgens het
jaarrooster;
• Voorbereiden en ondersteunen van de gespecialiseerde begeleidingsmomenten, ervarendleren-lessen en activiteiten op zelfstandig niveau en in samenwerking met collega’s.
Wat breng je mee?
Je bent een ondernemende persoonlijkheid welke flexibel is en in maatwerk en mogelijkheden
denkt. Dat wat de cliënt nodig heeft staat centraal. Je beschikt over een probleemoplossend
vermogen en straalt met enthousiasme passie voor het vak uit. Van belang is dat je op emotioneel
niveau voldoende weerstand bezit om met een complexe doelgroep te werken. Het geeft jou
energie en plezier om een uitdagende baan te hebben, echt het verschil te maken en in een team
te werken.
Je beschikt over een afgeronde mbo-opleiding niveau 4.
We vinden jouw persoonlijkheid minstens zo belangrijk als jouw afgeronde opleiding(en).
Wat bieden wij?
Bureau voor Pedagogiek bezit een kleinschalig- maar zeer gedreven en enthousiast team met
verschillende disciplines welke zich in het merendeel van de trajecten richten op een combinatie
van zorg en onderwijs. We maken gebruik van elkaars expertises. Er heerst een open cultuur en
werken zowel direct als indirect met elkaar samen. Het team is zowel op formeel als informeel
niveau een fijn, gezellig en professioneel team om in te werken.
Bureau voor Pedagogiek werkt volgens de CAO Jeugdzorg. Je bouwt pensioen op via Pensioenfonds
Zorg en Welzijn. Op beleid- en kwaliteitsniveau is Bureau voor Pedagogiek goed onderlegd. Denk
onder andere aan een aanwezig scholingsbeleid, handboek voor medewerkers, een gedragscode en
overlegvormen op cyclisch niveau.
Solliciteren?
Een sollicitatiegesprek zal gevoerd worden met Marieke Bardoel (directrice en pedagoge) en
Sanne Jansen (teamleider, gedragspecialist en leerkracht).
Voorafgaand ontvangen we graag een motivatie en een curriculum vitae welke gestuurd mag
worden naar m.bardoel@bureauvoorpedagogiek.nl.
Voor vragen mag je bellen met Marieke Bardoel op nummer: 06-12141226.
We zijn jouw sollicitatie graag zo snel mogelijk tegemoet!

