Pedagogisch medewerker
bij School2Care
wtf 0,6
(Aandachtsgebieden verzuimcoördinatie & administratieve ondersteuning)

School2Care is een bovenschoolse voorziening voor jongeren van 12-17 jaar met meervoudige
complexe (gedrags-) problemen die de aansluiting met het onderwijs zijn verloren of dreigen te
verliezen. School2Care Almere is een samenwerkingsverband tussen Eduvier en Intermetzo
(Pluryn).
School2Care staat voor een aanpak waarbij wij op een vernieuwende manier onze krachten
bundelen. Bij de veelvoudige problematiek van deze jongeren hoort ook een meervoudige en
creatieve aanpak. Een aanpak gericht op de jongeren en hun gezin, vanuit een integrale werkwijze.
De vraag van de jongeren hebben we centraal gesteld.
“De jongere moet weer zin krijgen in zijn toekomst!”
Voor de aanpak van deze jongeren hebben we gekozen voor een 12-uurs voorziening onder de
naam School2Care. Een voorziening die het hele jaar door, vijf dagen per week open is.
School2Care zal binnen één organisatie de functies van onderwijs en zorg aan jongeren en gezin
bieden en samenbrengen tot één integrale aanpak, vanuit één visie en onder één regisseur.
School2Care is een aantrekkelijke en daadkrachtige voorziening. Aantrekkelijk voor de jongeren en
hun ouders, maar ook een aantrekkelijke partner voor andere organisaties die met de jongeren te
maken hebben.
We baseren ons op “good practices” uit het onderwijs en de jeugdzorg en we komen met
vernieuwende elementen, waarbij je kunt denken aan thema’s zoals zingeving en goede voeding.
We gaan experimenteren met thema’s als ontspanning en inspanning, leren-leren,
arbeidstoeleiding en dwang en drang.
De jongere maakt gebruik van het programma binnen School2Care, maar zo gauw hij in staat is
om buiten School2Care activiteiten te volgen zal hij dat gaan doen, beginnend bij de
vrijetijdsbesteding en het volgen van onderwijs. Dit met als doel de jongere stapsgewijs weer te
laten deelnemen aan het gewone leven.

Functie-inhoud
Binnen School2Care is de pedagogisch medewerker van cruciaal belang voor een prettig
leefklimaat. Een goede pedagogisch medewerker is altijd op het juiste moment op de juiste plek.
Voor een extra paar handen, voor een arm om de schouder van een van onze jongere of voor een
goed gesprek met een collega. Als pedagogisch medewerker draai je een groot gedeelte van de tijd
mee in het primaire proces. Dit betekent dat je daar bent waar de jongeren zijn. Zo kan het zijn
dat je ondersteunt bij lessen, workshops en kan je ingeroosterd zijn in het avond- of
vakantieprogramma. Samen met de andere collega’s zorg je voor een fijne leer- en leefomgeving.

pagina 1 van 31

Daarnaast zoeken we iemand die de rol van verzuimcoördinator op zich kan nemen. Je hebt
contact met coaches, de jongeren en hun sociale en professionele netwerk. Hierin kan je sturend
zijn in de uitvoering van ons verzuimbeleid. Je kan uitvoering geven aan de beloningen, maar je
schuwt ook een stevig gesprek niet.
Ook lichte administratieve ondersteuning hoort bij je takenpakket. Denk aan het bestellen van leeren onderwijsmiddelen of het verzenden van brieven.
School2Care is een school, een hulpverleningslocatie en een vervanging voor ‘thuis’ in één.
Alhoewel je niet persoonlijk verantwoordelijk bent voor een individueel traject van een jongere,
lever je continue een bijdrage op alle vlakken. Samen met de coaches ben je verantwoordelijk voor
de ontwikkeling van de jongeren. School2Care is een zeer intensieve onderwijs– en
hulpverleningsinterventie. Dit kan alleen wanneer jij in staat bent om met je collega’s een prettig
leer- en leefklimaat te creëren, waarin jongeren gezien worden en weer vertrouwen krijgen in
zichzelf en in de toekomst.

Functie-eisen
Alleen kandidaten die voldoen aan het volgende profiel worden uitgenodigd om te solliciteren:
•
MBO werk- en denkniveau.
•
Opleiding behaald in onderwijskundig of sociaal domein (bijvoorbeeld SPW of
onderwijsassistent).
•
Ervaring met coördinatie van verzuim (omgang met SOM) en ervaring in administratieve
taken is een pré.
•
Communicatief en sociaal vaardig in het contact met onder andere jongeren, ouders en
collega’s.
•
Een positieve dienstverlenende houding richting iedereen in het gebouw.
•
In staat zelfstandig een positieve invloed uit te oefenen op de groepsdynamiek.
•
Goed in samenwerken en kan zelfstandig werken.
•
Daadkrachtig, denkt in oplossingen en ziet zelf wat er moet gebeuren.
•
Iedereen bij School2Care is elke dag bereid om te leren.
•
Humor en relativeringsvermogen.

Dienstverband en salariëring
Het betreft een dienstverband van één jaar met verlenging bij goed functioneren.
De functieomvang betreft 24 uren per week (wtf 0,6) welke flexibel worden ingeroosterd
afhankelijk van de openingstijden van School2Care (zie boven).
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Jeugdzorg, schaal 6 of de CAO Primair Onderwijs,
schaal 6 (CAO is afhankelijk van het huidige dienstverband). De startdatum is medio september
2018.

Informatie
Indien je vragen hebt over deze functie kun je contact opnemen met Rogier Toes, Projectleider
School2Care Almere, via telefoonnummer 06-20038718.
Voor meer informatie over de deelnemende organisaties:
www.intermetzo.nl
www.eduvier.nl
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olliciteren
Je motivatie en Curriculum Vitae ontvangen we graag vóór 22 juni 2018 via het mailadres
vacature@eduvier.nl t.a.v. mevrouw W. Tolner, Medewerker HR, onder vermelding van
vacaturenummer 2017-11.
Deze vacature is zowel intern als extern gesteld. Bij gelijke geschiktheid geniet een interne kandidaat de
voorkeur. Het inwinnen van referenties en het overleggen van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) behoren
tot onze standaardprocedure bij indiensttreding.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld
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