Het Breda College is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en verzorgt een
hoogwaardig aanbod van onderwijs in de regio Breda aan leerlingen met een verstandelijke
en/of lichamelijke beperking en/of chronische zieke leerlingen in de leeftijd van 12 tot 20
jaar.
Waar staan we voor?
De drie speerpunten van het Breda College zijn:
1. Regie in eigen hand
2. Communicatie
3. Op weg naar een moderne leeromgeving (nieuw Stedelijk VSO)
Deze drie speerpunten geven ons de komende jaren richting in ons denken en handelen. Zo
trachten wij de centrale doelstelling te realiseren: jongeren startbekwaam maken om hun
eigen leven in de samenleving passend vorm te geven.
Onze school maakt samen met 27 andere scholen deel uit van INOS, Stichting Katholiek
Onderwijs Breda.
Bij het Breda College is er per 7 januari 2019 een vacature voor de functie van

Onderwijsassistent
met affiniteit voor techniek
werkdagen donderdag en vrijdag
wtf 0,4250
Het betreft een vacature tot en met 31 juli 2019, met uitzicht op verlenging.
Waar kom je te werken?
Bij het Breda College volgen leerlingen de leerroute vmbo, arbeid of dagbesteding. Deze
vacature is geheel binnen de leerroute arbeid. Deze leerlingen hebben een specifieke
onderwijsondersteuningsbehoefte op het gebied van motoriek, cognitieve ontwikkeling en
gedrag.
Wat verwachten we van je?
• een afgeronde opleiding onderwijsassistent, mbo niveau 4
• ervaring met- en interesse in techniek
• affiniteit met het omgaan met verschillen tussen leerlingen
• een positieve instelling naar leerlingen met beperkingen en de ouders van de
leerlingen
• in staat om met veel mensen samen te werken
• flexibel zijn binnen je werk en in mogelijkheden denken

•

ervaring in het voortgezet speciaal- en/of praktijkonderwijs is een pré

Wat kun jij verwachten?
Een dynamische, prikkelende, collegiale werkomgeving met leergierige leerlingen die een
doel voor ogen hebben en daar zelf de regie over willen voeren.
Op deze functie is de CAO primair onderwijs van toepassing, schaal 4
Informatie
Voor meer informatie over onze school kun je kijken op onze website www.bredacollege.nl
of contact opnemen met afdelingsleider Maria Voets, telefoonnummer: 076-5223222.
Interesse
Als je interesse hebt kun je per mail reageren voor 21 december aanstaande. Je kunt je
sollicitatie richten aan Maria Voets, via mail: tina.bos@inos.nl
De vacature wordt gelijktijdig intern en extern geplaatst. Bij gelijke geschiktheid genieten
interne kandidaten de voorkeur.

