
                     
 

Onderwijsassistenten voor de flexibele stream van Connect: het 

gespecialiseerd onderwijs binnen het reguliere voortgezet onderwijs 

Wij zijn op zoek naar enthousiaste  

Onderwijsassistenten voor de flexibele stream (totaal 1,0 fte) 

Inleiding: 

Connect is een gespecialiseerde afdeling binnen het regulier onderwijs. Binnen deze afdeling is een 

‘flexibele stream’ ingericht. Connect is een samenwerking tussen CSG Prins Maurits, de RGO, het 

Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Goeree-Overflakkee en de gemeente 

Goeree-Overflakkee. Binnen Connect is het voor deze specifieke groep leerlingen mogelijk om op het 

eiland 'thuis nabij' onderwijs te (blijven) volgen. 

 

Connect is voor die specifieke groep leerlingen waarbij de basis- en extra ondersteuning van de     

VO-school niet toereikend is om tegemoet te komen aan de onderwijs- en 

ondersteuningsbehoeften. Het biedt plaats aan leerlingen van alle niveaus en leerjaren. Binnen de 

‘flexibele stream’ gaat het om leerlingen die tijdelijk gebaat zijn bij extra structuur en begeleiding in 

kleine groepen. Er is een goede samenwerking met de gemeente om de extra hulp die nodig kan zijn 

zoveel mogelijk te organiseren binnen Connect. Op deze manier wordt geprobeerd het programma 

zo te maken dat het aansluit bij wat de leerling nodig heeft, zodat het (weer) lukt om op een goede 

manier tot leren te komen en toe te werken naar een passende uitstroom. Het hoofddoel is het 

behalen van het diploma. Als dat niet haalbaar blijkt wordt er gezocht naar een passende 

vervolgopleiding of werk. 

 

Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Goeree-Overflakkee is op zoek naar 

onderwijsassistenten voor de flexibele stream, het gaat in totaal om 1,0 fte. 

 
Context van de functie: 

- afdeling voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Een nauwe samenwerking 

tussen CSG Prins Maurits, RGO, Samenwerkingsverband Passend Voortgezet onderwijs 

Goeree-Overflakkee en de gemeente Goeree-Overflakkee; 

- veel expertise aanwezig en ondersteuningsspecialisten dicht op het primaire proces; 

- bereidheid om bepaalde scholing te volgen; 

- kennis van en ervaring met het bieden van ondersteuningsbehoeften die passend zijn bij 

leerlingen met ASS, ODD, ADHD, etc. is essentieel;  

- samenwerking met vakdocenten en onderwijsassistenten; 

- pedagogiek gaat voor didactiek; 

- communicatief sterk, veel contact met docenten, overdracht belangrijk; 

- in staat om situaties goed in te schatten en problemen op tijd te signaleren en hier ook 

gerichte actie op kunnen ondernemen. 

  



                     
 

Taken en verantwoordelijkheden 

Geeft ondersteuning aan het onderwijsproces in de klas door: 

- het begeleiden van de leerlingen bij (praktijk)opdrachten; 

- het begeleiden van de leerlingen bij het maken van huiswerk; 

- toezicht te houden op de orde in de klas; 

- te observeren en signaleren en de bevindingen te bespreken met de docent;  

- het ondersteunen van de (praktijk)docent;  

- samen met collega’s het onderwijsaanbod verder te ontwikkelen. 

Begeleidt leerlingen door: 

- het wekelijks voeren van gesprekken met de leerlingen; 

- het melden van zorgen over de leerlingen aan de docent of de coördinator 

onderwijsondersteuning; 

- het bijhouden van de planning voor de opdrachten van leerlingen; 

- het toezien op het naleven van gedragsregels door de leerlingen. 

Verricht administratief en organisatorisch werk door: 

- het administreren van opdrachten en het maken van persoonlijke roosters; 

- het bij toerbeurt notuleren bij vergaderingen; 

- assisteren van de docent/teamleider bij het organiseren van projecten, informatieavonden, 

excursies en uitwisselingen; 

- het bijhouden van een logboek per leerling; 

- de voortgang van leerlingen te verwerken in het leerlingvolgsysteem. 

Het verrichten van OOP-gerelateerde taken: 

- het toezicht houden tijdens vrije momenten; 

- het begeleiden van huiswerkmomenten; 

- het verrichten van BHV-taken. 

Wat bieden wij? 

- een dynamisch en professioneel team; 

- intensieve samenwerking met de twee VO-scholen; 

- een boeiende doelgroep; 

- intensieve samenwerking met leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en collega’s; 

- veel expertise en ondersteuningsspecialisten dicht op het primaire proces; 

- ontwikkelkansen d.m.v. trainingen en cursussen. 

  



                     
 

Functie 
De indiensttreding is 1 januari 2023 of zo spoedig mogelijk daarna. Wij bieden een tijdelijke 

aanstelling voor de duur van 1 jaar, die bij gebleken geschiktheid wordt omgezet in een aanstelling 

voor onbepaalde tijd. Salariëring vindt plaats conform de CAO-VO in schaal 6. U komt in dienst bij de 

RGO en wordt gedetacheerd naar Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Goeree-

Overflakkee. 

 

Voor deze functie is het noodzakelijk dat u beschikt over: 

- relevante opleiding op minimaal mbo-4 niveau;  

- affiniteit met de doelgroep; 

- gedrevenheid en doorzettingsvermogen; 

- geduld en relativeringsvermogen; 

- flexibiliteit, creativiteit en een gezonde dosis humor; 

- kritisch kunnen kijken en observeren; 

- bereidheid om mee te denken in het ontwikkelen van beleid. 

 

Geïnteresseerd? 

Patrick de Dreu, teamleider Connect vertelt u graag meer over de vacature. Hij is te bereiken op 06-

53 17 06 34. 

 

Solliciteren 

Solliciteren kan per e-mail of door gebruik te maken van het sollicitatieformulier op de website. 

Richt uw curriculum vitae, vergezeld van een korte motivatiebrief met curriculum vitae voor 28 

november a.s. aan Mariëtte Weststrate, HR-adviseur, op het adres: wesm@rgomiddelharnis.nl of 

maak gebruik van het sollicitatieformulier op de website. De vacature wordt gelijktijdig intern en 

extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten van één van de VO-scholen de 

voorkeur. 

 

 

 

https://www.swvgo.nl/informatieplein/vacature-onderwijsassistente-connect/
mailto:wesm@rgomiddelharnis.nl

