Vacature meewerkend begeleider interne stage
Formele functietitel
Plaatsingsdatum
Sluitingsdatum
Startdatum
Soort dienstverband
FTE
Aard dienstverband

meewerkend begeleider interne stage
12 november 2020
1 december 2020
1 december 2020
Fulltime/parttime
0,8 – 1,0
Tijdelijke aanstelling van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband

De organisatie
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het FlexCollege in Den Haag, een onderdeel van het
Orthopedagogisch en Didactisch Centrum van samenwerkingsverband Zuid-Holland West.
Het FlexCollege verzorgt onderwijs en begeleiding voor leerlingen die problemen hebben met leren
en/of sociaal functioneren. De missie van het FlexCollege is het continueren van onderwijs aan
leerlingen die op hun stamschool zijn vastgelopen, zodat leerlingen hun schoolloopbaan, op een bij
hen passende en positieve manier voort kunnen zetten.

Functie-eisen
Interne Stage op het FlexCollege beoogt leerlingen kennis te laten maken met de werkelijke gang van
zaken op de werkvloer en zich breed te kunnen oriënteren in de richtingen: Groen, Techniek,
Voedingsindustrie, Facilitair, Retail en Dienstverlening; we benutten zoveel mogelijk schoolinterne
processen voor interne stage.
Kerntaken
• Onder eindverantwoordelijkheid van een coördinator begeleid je de interne stage op het
FlexCollege; waar nuttig of nodig werk je actief mee;
• Je inventariseert de mogelijke stageplekken en communiceert deze naar leerlingen; je
stimuleert de leerlingen te solliciteren; je voert voorbereidende en evaluerende gesprekken
met leerlingen en plaatst, in overleg met de coördinator, de leerlingen op een passende
interne stageplek; je ondersteunt de praktijkbegeleiders en hebt zelf ook een (groot) aandeel
in het praktijk begeleiden; je werkt volgens het stageprotocol van het FlexCollege;
• Je begeleidt de jongeren en de praktijkbegeleiders vanuit geloof in groei en succeservaringen
en doet dit in een cyclus van voorbereiden, uitvoeren, evalueren en bijstellen; planmatig en
pragmatisch;
• Je voert de relevante administratie en geeft via het lvs input aan de mentoren;
• Onder leiding van de coördinator ontwikkel je nieuwe stageplekken en houd je de
procedures en protocollen up-to-date;
• Je bent belast met overige schooltaken en je levert een bijdrage aan de algemene organisatie
van het FlexCollege;
• Je handelt pedagogisch en didactisch conform de uitgangspunten van het FlexCollege.

Kennis en vaardigheden
• Je beschikt over een relevante mbo-opleiding of zit in een
opleidingstraject daarvoor; dan wel je hebt mbo+-niveau en bereid te leren;
• Je bent bekend met de pedagogisch-didactische uitgangspunten van het
FlexCollege en kan deze in al het handelen toepassen;
• Je kan zelfstandig en in teamverband werken en staat open voor “best practices” van
collega's;
• Je werkt aantoonbaar aan jouw professionele ontwikkeling.

Arbeidsvoorwaarden
Een zelfstandige en uitdagende functie in een bijzondere werkomgeving met professionele en
betrokken collega’s, een prettige werksfeer en goede begeleiding.
Salarisschaal
Salarisschaal 5 conform CAO VO
Wat het SWV verder biedt:
• Een vakantietoeslag van 8% op basis van een fulltime dienstverband (mei);
• Een eindejaarsuitkering van 8% op basis van een fulltime dienstverband (december);
• Een pensioendeelname bij het ABP;
• Een jaarlijkse salarisverhoging d.m.v. een periodiek in augustus mits het functioneren
voldoende is;
• Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (IPAP Loyalis);
• Een reiskostenvergoeding vanaf 8 km per enkele reis;
• Vakbondsregeling (fiscale uitruil contributiekosten);
• Een salderingsregeling (fiscale uitruil reiskosten).

Sollicitatie informatie
Vragen?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Wendelien Ephraim, directeur van het
FlexCollege via 06-28715167.
Geïnteresseerd?
Mail uiterlijk 1 december aanstaande je motivatie en Curriculum Vitae naar
w.ephraim@hetflexcollege.nl
Indien eerder een geschikte kandidaat gevonden is sluit de vacature.
VOG
Een geldige VOG is nadrukkelijk vereist.
Aquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

