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Vacature Trajectgroep begeleider Voortgezet Onderwijs. 

ISW Westland  Vakcollege  is op zoek naar een Trajectgroep begeleider voor 0,8 fte. 

  

Doelstelling van de Trajectgroep: 

Het bieden van passende zorg aan leerlingen en de medewerkers van de ISW-locaties Westland Vakcollege en 

Lage Woerd, om het onderwijstraject succesvol voort te zetten. De Trajectgroep biedt de Start-Finish klas en de 

Rebound aan. Deze vacature betreft een begeleider voor de Rebound.  

De Rebound is een voorziening die hulp biedt aan leerlingen die onvoldoende begeleid kunnen worden in de 

reguliere setting op de locatie. Het bestaat uit 1 klas met +/- 8 leerlingen. De medewerkers van de Trajectgroep 

richten zich op het proces van instroom/voorzorg, plaatsing/begeleiding en uitstroom/nazorg. Elke leerling 

heeft een eigen hulpvraag. Daardoor zal elke leerling een traject op maat krijgen. Dit alles in nauwe 

samenwerking met het interne zorgteam van beide locaties. De Trajectgroep is geopend van maandag tot en 

met donderdag van 9.00 – 14.00 uur.  

 

De werkzaamheden bestaan uit: 

• Verantwoordelijkheid dragen voor het reilen en zeilen in het lokaal van de Rebound. 

• Het creëren van een veilig klimaat in de klas. 

• Op basis van (ortho)pedagogisch handelen en een intensieve begeleiding de jongeren coachen. 

• Het geven van trainingen m.b.t. sociale vaardigheden, omgaan met boosheid, moreel redeneren e.d. 

• Individuele en groepsgerichte benadering. 

• Begeleiding op het gebied van planning en organisatie. 

• Begeleiding op het gebied van ‘leren leren’. 

• Het geven van (vakinhoudelijk) onderwijs op het niveau basis-kader. 

• Contacten onderhouden met ouders. 

• Contacten zoeken en onderhouden met externe hulpverleningsinstanties. 

• Afstemmen met de collega’s en het interne zorgteam. 

Profiel: 
- Je hebt een hart voor dit type (Westlandse) leerlingen. 
- Ervaring in het begeleiden van VMBO leerlingen met gedragsproblematiek. 
- Je bent overtuigd van en ondersteunt de werkwijze op het Vakcollege. 
- Je hebt een bevoegdheid op HBO niveau en een pedagogische aantekening. 
 

 
Kwaliteiten en vaardigheden: 

- Aanpassingsvermogen, doortastendheid, inlevingsvermogen en reflectieve vaardigheden. 
- Goede communicatieve vaardigheden.  
- Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken. 
- Kritisch kunnen zijn en dit positief tot uiting brengen.  
- Bekwaam in het tijdig stellen van grenzen en het de-escaleren van situaties indien nodig. 
 

Arbeidsvoorwaarden 
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- verzorgen van begeleiding Trajectgroep voor 32 uur in de week bij een aanstelling van 0,8 fte over vier 
werkdagen 

- Datum indiensttreding per 1 september 2020 
- Dit betreft een functie in OOP schaal 8. Inschaling op basis van ervaring. 

Meer informatie 

Wil je meer weten over de functie of wil je komen kijken of dit bij jou past? Neem contact op met de 

locatiedirecteur, mevrouw C. Menheer mrh@isw.info  

Solliciteren 

Wil je solliciteren? Dat kan via deze website door te klikken op ‘solliciteer nu’ hieronder of via e-mail 

adir@isw.info. Wij verwachten jouw brief voor 15 juni 2020. 

De eerste ronde sollicitatiegesprekken staan gepland op 22 juni 2020. 

mailto:mrh@isw.info
mailto:adir@isw.info

