Wij zoeken meerdere enthousiaste, pedagogische professionals met
affiniteit in werken in het onderwijs.
MBO (1,9 FTE) & HBO (1,8 FTE)
Zet jij je elke dag weer met passie en bevlogenheid in voor de ontwikkeling van het kind? Ben je leergierig?
Vind jij het leuk om JENS te helpen ontwikkelen? Heb je affiniteit met het onderwijs? Dan is deze functie
wellicht wat voor jou!
Over de functie
JENS zoekt enthousiaste professionals (MBO & HBO) die willen gaan werken binnen het onderwijs. In
samenwerking met SBO de Griffel en SO Catharina zal er vanaf eind augustus 2021 een pilot starten. Hierbij
wordt er intensief met elkaar samengewerkt. Dit houdt in dat we professionals vanuit de jeugdhulp tewerk
zullen stellen binnen deze scholen.
• Voor SBO de Griffel gaat het om een MBO functie binnen de A-unit, waarin kleuters zitten van de
jongste tot de oudste leeftijdscategorie.
• Voor SO Catharina gaat het om zowel MBO als HBO functies binnen negen klassen in totaal van
onderbouw tot bovenbouw met een aantal ASS-groepen.
Binnen de school zul je samen met de leerkrachten en IB-ers zorgdragen voor individuele begeleiding,
groepsbegeleiding en ondersteuning in de klas. Daarnaast is ambulante begeleiding/oudercontact één van je
taken, waardoor de transfer naar thuis gemaakt kan worden. Je wordt vanuit JENS hierbij ondersteund door
een gedragswetenschapper onderwijs. Het doel is om kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling binnen de
kind nabije omgeving.
Voor deze functie zijn we op zoek naar meerdere MBO- en HBO-professionals. De uren zijn inclusief de inzet op
school, de voorbereiding die nodig is, rapportage, oudercontact en alle randvoorwaardelijke zaken zoals
casuïstiek en overlegmomenten. Naast de inhoudelijke werkzaamheden, biedt deze functie de kans om JENS
mee te helpen ontwikkelen om de jeugdhulp samen anders neer te zetten en echt verbinding te maken tussen
zorg & onderwijs.
Wat vragen wij van jou?
• Je bent een enthousiaste, actieve en betrokken professional die van afwisselende werkzaamheden
zorgt en die stevig in zijn/haar schoenen staat.
• Je kunt samenwerken met leerkrachten binnen het onderwijs en weet hierin krachten te bundelen en
daardoor gebruik te maken van elkaars kwaliteiten.
• Je bent een teamplayer én je kunt ook goed zelfstandig functioneren.
• Je beschikt over een afgeronde, relevante mbo- of hbo-opleiding.
• Bereidheid om werkdagen aan te passen op de schoolkalender en daarmee rekening te houden met
vakantieperiodes.
Reageren
Voor meer informatie over de functie en/of het project kan contact worden gezocht met Anne Sifneou (06 53
82 58 46). Voel jij je geroepen om mee te innoveren binnen deze pilot en deze functie binnen het onderwijs te
bekleden, dan kun je reageren met je CV en een korte motivatie naar: asifneou@jenshelpt.nl
Vanwege de start van de projecten, is de sluitingsdatum van deze vacature op 15 juni 2021. De gesprekken
vinden plaats met de programmamanager en een gebiedsmanager. Daar dit project ook op andere scholen
uitgezet zal worden, kun je je affiniteit blijvend kenbaar maken. Er kan dan worden gekeken naar inzet binnen
aankomende pilots.

