
Al ruim 20 jaar biedt Wille specialistische begeleiding aan gezinnen en jeugdigen met een verstandelijke beperking en/of speciale 
ondersteuningsbehoefte. Wegens een nieuwe aanmelding bij het project Wiis zoeken we een pedagogisch medewerker of onderwijsassistent. 

Het betreft een baan die opbouwt in uren. Je start met 6 uren (twee ochtenden). Dit breidt stapsgewijs uit naar 20 uur. Naar verwachting is dit 
binnen een half jaar. Het is mogelijk om uren aan te vullen als pedagogisch medewerker op de gespecialiseerde groepsbegeleiding van Wille.

Je begeleidt de leerling bij de schoolse taken. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de verzorging van de leerling. Je werkt nauw samen met 
de leerkracht, waarbij je elkaar voorziet van feedback op zowel het pedagogisch als didactisch handelen. De leerkracht is verantwoordelijk voor 

de lesstof. Jouw rol is, samen met de leerkracht, het onderwijs passend te maken.                                                                                                                                                        

Je werkt volgens het individuele ontwikkelingsperspectief (OPP) van de leerling en rapporteert op de hierin gestelde doelen. Dit alles in 
samenspraak met de leerkracht en/of intern begeleider van de school 

  Wat vragen wij:
• Een pedagogische mbo+/hbo-opleiding of diploma onderwijsassistent en bij voorkeur 

affiniteit met kinderen met het syndroom van Down.
• Medeverantwoordelijk voor de vormgeving en planning van de leeractiviteiten, de 

werkvormen en het lesmateriaal.
• Iemand die een sfeer van rust en sociaal-emotionele veiligheid weet te creëren en 

adequaat en consequent handelt.
• Sterke communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
• Een proactief en betrokken professional met een flexibele instelling die in teamverband 

kan werken.
• Ervaring binnen jeugdzorg voor eventueel werkzaamheden bij Wille.
• Bereidheid tot het volgen van trainingen op het gebied van onderwijs en zorg aan 

leerlingen met het syndroom van Down (o.a. Leespraat, Rekenlijn, dysfatische 
ontwikkeling en mediërend leren)
Voor de gespecialiseerde groepsbegeleiding worden de volgende trainingen aangeboden: 
Medicijngebruik, Epilepsie, BHV, Geef me de Vijf en SKJ.

  Wat bieden wij:
Een goed salaris en arbeidsvoorwaarden volgens CAO Jeugdzorg, voldoende coachingsmogelijkheden binnen het 

team en een prettige werksfeer met enthousiaste collega’s in een jonge en vooruitstrevende organisatie. 

 Interesse?
Stuur je motivatie en CV uiterlijk 8 januari naar info@wijzijnwille.nl. Alleen sollicitaties met een motivatiebrief 

worden in behandeling genomen. Wil je eerst nog meer weten over deze functie? Neem dan gerust telefonisch 
contact op met Ester Buitelaar: 06-46364576 of Marjan van der Meij: 06-21258727. In week 3 zullen de 

gesprekken plaatsvinden. Een dag meedraaien/meelopen is onderdeel van de sollicitatieprocedure. 
Deze zal plaatsvinden in week 4. 

Meer informatie? www.wijzijnwille.nl 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Wij zijn op zoek naar een:

Pedagogisch Medewerker Onderwijs 
(start met 6 uren en uitbreiding naar 20 uur)

voor de ondersteuning van een leerling met Downsyndroom binnen het  
regulier basisonderwijs in Burgum




