
 
 
Handboog 4, 3994 AD Houten 
Tel. 030-2287620 

 

VACATURE LERAAR 0,6 fte Intensieve-klas.  
(tijdelijk in de vervanging van een ziekteverlof) 

 
Voor de locatie Houten zijn we met ingang van het nieuwe schooljaar op zoek naar een leraar voor de 
intensieve klas. Wtf 0,6 (3 dagen) Het betreft een tijdelijke aanstelling in de vervanging van een 
ziekteverlof.  
  
Berg en Bosch College Houten  
Het Berg en Bosch College is gespecialiseerd in onderwijs aan leerlingen met internaliserende 
problematiek, veelal voortkomend uit een vorm van autisme. 
Op onze school worden jongeren onder begeleiding van professionals voorbereid op de toekomst. Wij 
hebben het streven dat we onze leerlingen alle kansen geven om later een waardevolle bijdrage aan 
de maatschappij te leveren.https://bbonderwijs.nl/houten 

 
De intensieve klas is bedoeld voor leerlingen uit het gehele voortgezet onderwijs (leerjaar 1 t/m 6, van 
vmbo basisberoepsgerichte leerweg t/m atheneum) in de leeftijdscategorie 12-18 jaar met 
internaliserende problematiek en een zeer beperkte belastbaarheid, Binnen het reguliere onderwijs en 
ook binnen het speciaal onderwijs komen deze leerlingen niet voldoende tot hun recht. 
 
Voor deze klas zijn we op zoek naar een doortastende leraar die met pedagogisch tact leerlingen weet 
te bereiken en samen met de zorgpartner binnen dit concept het onderwijsprogramma zodanig vorm te 
geven, dat de leerling weer tot leren komt. U weet op een creatieve- en gevarieerde manier les te geven 
aan de leerlingen met een bijzondere onderwijssituatie. U bent een echte onderwijzer, maar kunt ook 
over de grenzen van uw vak heen kijken.  
 
Functieomschrijving; 
 
Lesgeven:  
U geeft les aan een kleine groep leerlingen in de leeftijdscategorie van 12 tot 18 jaar, waarbij u in staat 
bent om maatwerk te bieden. Dat kan betekenen dat de onderwijskundige inhoud niet altijd voorop 
staat, maar dat de behoefte van de leerling centraal staat. Er wordt samengewerkt binnen een team 
van de i-klas met een collega leraar (duo-maatje) en orthopedagogen.  
 
En verder:  
U bent het aanspreekpunt voor leerlingen en hun ouders. 
U begeleidt en ondersteunt de leerlingen conform de visie en missie van Berg en Bosch Onderwijs.  
Samen met de orthopedagoog geeft u vorm aan het onderwijs d.m.v. ontwikkelperspectiefplan en het 
handelingsplan. Dit geldt eveneens voor de wijze waarop het onderwijs wordt ingericht.  
In het vormgeven van het onderwijs wordt ons handelen afgestemd met de behandel partner.  
Samen met de orthopedagoog stemt u het handelen in de klas af met de betrokken behandelaar 
vanuit de behandel partner.  
 
Functie-eisen; 
U bent een creatieve en bevlogen onderwijzer en dat blijkt uit u werkzaamheden.  
U kunt leerlingen op een neutrale manier aansturen en bent in staat om op effectieve wijze samen te 
werken met ouders. 
U heeft kennis en weet deze ook om te zetten naar handelen van 'Geef me de vijf’ en internaliserende 
gedragsproblematiek. 

https://bbonderwijs.nl/houten


U heeft een brede pedagogische kennis om leerlingen meerdere leer-strategieën  aan te leren. 
Het heeft de voorkeur ervaring te hebben in het lesgeven aan leerlingen met ASS. 
U heeft bij voorkeur ervaring met een onderwijs-zorgarrangement.  
Onderwijsbevoegdheid is vereist. 
 
Wij bieden: 

 Inschaling: L11 (CAO-PO) 

 Aansluiting bij pensioenfonds ABP 

 Een enthousiast en betrokken team om mee samen te werken 
 
Interne kandidaten hebben bij geschiktheid voorrang op externe kandidaten. 
 
De sollicitatiegesprekken vinden zsm plaats. 
Informatie over de functie kunt u verkrijgen bij Brechtje van de Kant, tel 030-2287620 of via de mail: 
bvandekant@bbonderwijs.nl 
 
Reacties z.s.m. naar Renske van Duijvenbode: 
rvanduijvenbode@bbonderwijs.nl   
 

acquisitie nav deze vacature wordt niet op prijs gesteld  
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