Vacature Onderwijsassistent(en)
bij VSO de Zonnehoek
Wil jij iedere dag het verschil maken?
Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs Apeldoorn zoekt voor het VSO de Zonnehoek
per 1 januari 2023 een:

Onderwijsassistent voor Kompass-klas (M/V) voor 0,6-1,0 fte
In de Kompass-klas zitten leerlingen van 12 tot en met 18 jaar met veelal een diagnose in het
Autisme Spectrum of met internaliserende problematiek.
Bij aanvang betreft het een dienstverband voor een jaar. Mogelijk dat dit op termijn omgezet kan
worden in een vast dienstverband.

Daarnaast zoeken wij, ter vervanging van een tweetal zwangerschapsverloven, per 6 maart 2023:

Onderwijsassistenten (M/V - totaal 1,3 fte)
tijdelijk, ivm zwangerschapsvervanging
Deze functies zijn zowel voor de aanvangsgroeps VSO als voor de Kompass-Groep.
De functies zijn zowel fulltime als parttime in te vullen.
VSO de Zonnehoek is een onderwijs- en expertisecentrum voor leerlingen van 12 tot en met
18 jaar met een verstandelijke beperking en behoort samen de SO-afdeling van De Zonnehoek tot
de Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs in Apeldoorn.
De stichting vertegenwoordigt een diversiteit aan speciaal en regulier onderwijs, waardoor de
stichting uniek en onderscheidend in de regio is. Zo heeft de stichting naast ambulante begeleiding,
het Autisme Steunpunt Apeldoorn en het (V)SO de Zonnehoek een SBO (De Prinsenhof) en een
praktijkonderwijsschool (De Boog) waar leerlingen ook reguliere diploma’s kunnen halen.
CSO de Zonnehoek staat regionaal en landelijk bekend om de deskundigheid op het gebied van
autismespectrumstoornissen (ASS). Bij CSO de Zonnehoek mag elke leerling zichzelf zijn.
We geloven in de mogelijkheden van ieder kind en willen de leerlingen begeleiden naar een
passende plek in de samenleving.
De kandidaten dienen in het bezit te zijn van een passende MBO 4-opleiding.
Wij bieden onze medewerkers:
•
•

Een prettige werkomgeving binnen een ondernemend team;
Interne en externe scholing;
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•
•

Een prima salaris en goede secundaire arbeidsomstandigheden;
Ontwikkelmogelijkheden in de school en binnen de stichting.

Wij vragen van onze nieuwe collega’s het volgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Affiniteit met de leerlingen binnen ons onderwijs;
Kennis of ervaring in het werken met leerlingen in het autismespectrum;
Je bent breed inzetbaar binnen VSO de Zonnehoek;
Bijdrage aan een pedagogisch klimaat waar alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen;
Ondersteuning van de leraar bij het verrichten van onderwijsinhoudelijke taken;
Een praktische bijdrage aan het klassenmanagement;
Begeleiden van individuele leerlingen of een groepje leerlingen;
Goede communicatieve vaardigheden, flexibiliteit en relativeringsvermogen;
Vorm kunnen geven aan de Christelijke identiteit van de school.

Benoemingsvoorwaarden:
•
•
•

In het bezit van een passende MBO 4-opleiding;
Van kandidaten wordt verwacht dat zij breed inzetbaar zijn in verschillende groepen;
Zo mogelijk ervaring in het speciaal (basis) onderwijs.

Interesse?
Dan zien wij uw sollicitatie graag tegemoet!
Uw sollicitatiebrief en curriculum vitae kunt u per e-mail versturen naar info@cso-dezonnehoek.nl,
ter attentie van Karin Hol-Kruimink. Wij zien uw reactie graag uiterlijk donderdag 8 december 2022
tegemoet.
De gesprekken zullen plaatsvinden op dinsdag 20 december 2022.
Meer informatie over deze afwisselende baan is te verkrijgen bij de directeur, Karin Hol-Kruimink.
Zij is te bereiken via het telefoonnummer 055-5342525.
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