
             

 
 

Op zoek naar een BuitenGewoon leuke baan? 

 
. 

 
 

BuitenGewoon Raamsdonk is een kleinschalige, zelfstandige zorgaanbieder en biedt betrokken en 
professionele begeleiding aan jeugdigen met autisme en belevingsgerichte dagbesteding aan seniore 

mannen met geheugenproblematiek.  

 
             Voor onze schooluitvalgroep “basisonderwijs” zijn we per direct op zoek naar een 

 

BEGELEIDER SCHOOLUITVALGROEP (JEUGDZORGWERKER C) 

Minimaal 24 uur per week 

 

De functie:  

Als begeleider schooluitvalgroep heb je een afwisselende en uitdagende functie. Je begeleidt samen met een 
collega-begeleider dagelijks een groep van ongeveer 6 kinderen in de basisschoolleeftijd die om verschillende 
redenen tijdelijk niet of beperkt naar school gaan. Je werkzaamheden bestaan uit het ondersteunen en begeleiden 
van de kinderen bij hun onderwijstaken, waarbij je de sociaal-emotionele ontwikkeling als uitgangpunt neemt en 
daarop aansluit. Je houdt rekening met individuele verschillen en motiveert de kinderen tot deelname aan het 
dagprogramma, daagt hen uit om er het beste van te maken en helpt hen om de dag met succes af te ronden. Bij 
het voorbereiden en uitvoeren van activiteiten ga je uit van het opbouwen van zelfvertrouwen als basis voor leren. 
Je stelt zorgplannen op, rapporteert dagelijks over de voortgang en coördineert de afstemming tussen 
BuitenGewoon, ouders, school en andere betrokken partijen.  

 

Wie ben jij?     

Je hebt een afgeronde HBO-opleiding (Social Work, MWD, SPH, Pedagogiek), een SKJ-registratie, minimaal 3 jaar 
relevante ervaring met de doelgroep en affiniteit of ervaring met onderwijs. Daarnaast beschik je over de volgende 
eigenschappen: 

•   Je bent je bewust van je eigen houding en gedrag en de invloed daarvan op de kinderen 

•   Je beschikt over voldoende kennis en vaardigheden op het gebied van communicatie (interactie) 

•   Je bent oplettend en nauwgezet in de interactie met de kinderen 

•   Je bent in staat om creatief en proactief op gedrag te kunnen anticiperen  

•   Je bent ervan doordrongen dat ongewenst gedrag van de kinderen uit onmacht ontstaat en niet uit onwil 

•   Je bent in staat om een overzichtelijke, prettige en taakgerichte sfeer in de groep en activiteiten te creëren 

•   Je weet wat gedrag van kinderen bij je teweegbrengt en kan hier constructief mee omgaan 

•   Je bent betrokken, empathisch en geduldig in het opbouwen van een relatie met de kinderen 

•   Je bent voorspelbaar en houd je aan gemaakte afspraken 

•   Je kunt informatie in begrijpelijke taal overbrengen, zowel mondeling als schriftelijk 
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       Wat bieden wij?     

Een zelfstandige baan in een klein team van enthousiaste, betrokken en deskundige professionals, een prettige, 
groene werkomgeving en veel ruimte voor eigen inbreng. In eerste instantie een min-max contract (uren in 
overleg) voor bepaalde tijd, waarbij afhankelijk van de wederzijdse tevredenheid een verlenging zeker tot de 
mogelijkheden behoort. Het salaris is conform CAO Jeugdzorg, schaal 8. 

 

Solliciteren?     

Stuur je cv met motivatie naar info@buitengewoonraamsdonk.nl of per post. Heb je nog vragen? Kijk op 
www.buitengewoonraamsdonk.nl of neem contact met ons op.  
 

 
 
 

 

 

BuitenGewoon Raamsdonk 

Lange Broekstraat 4 

4944  XJ  Raamsdonk 

T  0162-240200 

W  www.buitengewoonraamsdonk.nl 

I  info@buitengewoonraamsdonk.nl 
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