Leerlingbegeleider in het Volwassenonderwijs (VAVO Rijnmond College)
VAVO Rijnmond College (Albeda/Zadkine)
Je werklocatie: Posthumalaan 90, Rotterdam
Aanstelling : 0,8 - 1 fte
De organisatie
Het VAVO Rijnmond College (een samenwerking tussen Albeda en Zadkine) in Rotterdam zoekt per 1
januari 2023 een enthousiaste leerlingbegeleider die in staat is om aan een doelgroep van
jongvolwassenen een efficiënte en effectieve leerlingbegeleiding te verzorgen.
Het VAVO Rijnmond College werkt dagelijks aan de verbetering van het onderwijs met een optimale
afstemming op de leerling. Het VAVO Rijnmond College biedt de leerlingen een persoonlijke, veilige
en vertrouwde leeromgeving en goed, passend onderwijs.
De Functie
Als leerlingbegeleider maak je deel uit van het begeleidingsteam, participeer je in een
onderwijsteam en werk je samen met de andere leerlingbegeleiders en de onderwijsteamleiders.
Ook lever je een bijdrage aan de ontwikkeling en vernieuwing in je vakgebied, participeer je in het
intakeproces aan het begin en eind van het schooljaar en help je mee met het organiseren van
toetsperiodes.
Functie-eisen:
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt aantoonbare pedagogisch-didactische kwaliteiten;
Je hebt minimaal een HBO-opleiding en bij voorkeur een opleiding Social Work of
Pedagogiek;
Je hebt ruime en aantoonbare kennis van (gedrags- en leer)ontwikkelingsstoornissen;
Je weet hoe je psychische klachten vroegtijdig kunt signaleren en wanneer je leerlingen moet
doorverwijzen;
Je hebt ervaring in (studie)loopbaanbegeleiding;
Je hebt affiniteit/ervaring met de doelgroep jong-volwassenen;
Je hebt kennis van en affiniteit met het voortgezet onderwijs.

Daarnaast beschik je over de volgende kwaliteiten / vaardigheden:
•
•
•
•
•

Je weet goed je gedachten en ideeën over te brengen;
Je deelt je kennis met docenten op thema's als motivatie en pestgedrag;
Je kunt werken met de methode oplossingsgericht coachen en kan leerlingen activeren bij
het leren plannen en effectief studeren;
Je ben in staat het zelfvertrouwen van leerlingen te vergroten;
Je bent in staat te reflecteren op je eigen professionaliteit.

De functie biedt voldoende uitdaging en inhoud in een informele en prettige organisatie. Het salaris
bedraagt afhankelijk van ervaring minimaal € 3086,00 en maximaal € 4615,00 bruto per maand bij
een fulltime aanstelling van 36,86 uur (carrièrepatroon 10 van de CAO mbo) met uitzicht op schaal
11.
Meer informatie & solliciteren

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met mevrouw Karin Lentz
conrector van het VAVO Rijnmond College k.lentz@vavorijnmondcollege.nl. Informatie over werken
bij het VAVO Rijnmond College vind je op www.vavorijnmondcollege.nl.
Solliciteer uiterlijk tot 4 november 2022. We zien je sollicitatie en cv graag digitaal tegemoet.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
De vacature staat zowel intern als extern open. Een referentiecheck kan gedurende de
selectieprocedure plaatsvinden, evenals een onderzoek op social media. Voor benoeming is een
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.

