
 
Aventurijn is een jonge en moderne school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs. De populatie van 

Aventurijn bestaat uit zeer moeilijk lerende leerlingen van 12 tot 20 jaar. Het team van Aventurijn 

bestaat uit ongeveer 65 medewerkers.  

Aventurijn valt onder het bestuur van Stichting Almere Speciaal (SAS) en binnen de coöperatie 

Passend Onderwijs Almere. 

Wij zijn op zoek naar een ondernemende en 

creatieve professionals als Intern Begeleider (0,6 - 0,8 Fte) 

Een nieuwe en uitdagende positie, binnen onze scholen. De IB'er is een belangrijke schakel binnen 

de ondersteunings/zorgcyclus binnen onze school. Je maakt duidelijke analyses vanuit een 

helicopterview Je bent een echt mensen-mens en kan op een heldere wijze je verhaal (boodschap 

en kennis) overdragen. Een belangrijke taak binnen deze functie is het coachen, begeleiden en 

adviseren van leerkrachten bij didactische vraagstukken en de didactische ontwikkeling van 

leerlingen. Dit in nauwe samenwerking met een aantal experts, waaronder de orthopedagoog. 

Je bent een gedreven professional en in staat om jouw visie en gedachten te verwoorden in het 

(onderwijs)beleid van de school. Nieuwe en relevante ontwikkelingen kun je vertalen in een helder 

beleid en je weet daarvoor op een natuurlijke manier draagvlak te creëren binnen onze scholen. 

Een prachtige kans om binnen Aventurijn het verschil te kunnen maken! 

 

 Wat verwachten wij van jou? 

 

Zowel op het gebied van vakinhoudelijke kennis als het persoonlijkheidsprofiel van onze nieuwe 

collega's hebben wij een aantal wensen. De belangrijkste zijn als volgt: 

 

• Je bent in het bezit van een PABO diploma en bij voorkeur een relevante opleiding tot 

intern begeleider. 

• Je hebt affiniteit en (bij voorkeur) kennis van onze doelgroep. 

• Je kunt vanuit de helicopterview duidelijke analyses maken en op basis hiervan praktische 

verbetervoorstellen opstellen. 

• Je kunt denken en handelen vanuit de kwaliteiten van de individuele leerkracht, vanuit een 

duidelijk adviserende en coachende rol, zonder de regie weg te halen bij de leerkracht. 

• Je bent communicatief vaardig en weet op verschillende niveaus je mening helder te 

verwoorden 

• Je bent als persoon: overtuigend, besluitvaardig, nieuwsgierig, verbindend, maar ook 

gezellig en sociaal. 

• Je doet wat je zegt en zegt wat je doet op een consequente en integere manier.  

 

Uiteraard hebben wij een uitgebreid functieprofiel. Op verzoek sturen wij jou deze graag toe.  

 

 



 
 

Wat bieden wij jou?  

 

• Beloning en inschaling conform cao Primair Onderwijs (PO) 

• Een bijzondere en veelzijdige functie, met veel ruimte voor eigen ideeën en inbreng 

• Een baan die andere dag weer anders is 

• Een enthousiast en gemotiveerd team met professionals en passie voor de doelgroep.  

 

Ben je toe aan een nieuwe uitdaging, op en top professional en heb je hart voor het 
speciaal (voortgezet) onderwijs, dan ontvangen wij heel graag jouw reactie op deze 
vacature. 

Je kunt jouw belangstelling tot en met maandag 10 augustus a.s. kenbaar maken door een 

sollicitatiebrief met CV te sturen aan secretariaat.aventurijn@almere-speciaal.nl onder vermelding van: 

sollicitatie IB. 

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op: woensdagmiddag 19 augustus as. 

Inlichtingen over Aventurijn en de vacature worden graag verstrekt door: M. Verbruggen en P. Duijn, 

Directie Aventurijn a.i. m.verbruggen@almere-speciaal.nl, p.duijn@almere-speciaal.nl  

tel.no 036-5491918. 

aventurijn.almere-speciaal.nl | 
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