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www.met-pro.nl
Ben jij een ‘handen-uit-de-mouwen’-type? Wil jij graag werken binnen een fijn team en je inzetten voor een
kwetsbare doelgroep? Beschik je naast een onderwijsbevoegdheid ook over coachende vaardigheden?
We zoeken iemand met passie voor onderwijs, een doener, een teamplayer.
We zoeken iemand die het belang ziet van een goede professionele relatie met leerlingen, ouders, collega’s en
bedrijven. We doen er alles aan om onze leerlingen op een succesvolle manier te laten groeien naar werk. Wil
jij daaraan bijdragen?
Spreekt de visie van Big Picture Learning en het leren in de echte wereld je aan? Dan is werken bij MET
Praktijkonderwijs Waalwijk iets voor jou! Ben jij de flexibele duizendpoot die we zoeken? Reageer snel!
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MET Praktijkonderwijs
MET Praktijkonderwijs Waalwijk is een school met 200 leerlingen en 40 enthousiaste collega’s. Het
bijzondere aan MET is het onderwijsconcept Big Picture Learning; “One kid at a time”. Iedere
leerling doet ertoe. MET ziet zich meer als een onderwijsleerplek dan als een traditionele
onderwijsinstelling. En dat merk je aan alles. Innovatief in educatieve aanpak, samenwerking met
het bedrijfsleven, een leerlinggerichte manier van denken en werken, zijn kenmerken van MET:
MET Elkaar!

Willem van Oranje Scholengroep
MET Praktijkonderwijs Waalwijk is onderdeel van Willem van Oranje Scholengroep. Onze
scholengroep faciliteert en ondersteunt acht scholen. Een oprecht betrokken scholengroep, die
jonge mensen de beste kansen biedt voor de toekomst.
Passen onderstaande persoonskenmerken bij jou?
• Inlevingsvermogen
• Betrouwbaar
• Flexibel
• Initiatiefrijk
• Duidelijk
• Humor
Herken jij je in onderstaand profiel?
• Je hebt een afgeronde Pabo-opleiding aangevuld met een master SEN of je bent bezig met
een studie in deze richting.
• Je hebt ervaring met PrO, tenminste dat vinden wij een pré.
• Je bent een pedagogische didacticus.
• Je bent bekend met de doelgroep en bijbehorende hulpvragen.
• Je kunt probleemsituaties signaleren en analyseert je eigen handelen (zelfreflectie).
• Je kunt makkelijk schakelen bij jongeren met cognitieve beperkingen, sociaal-emotionele
en/of (gedrags-)problemen.
• Je hanteert differentiatievormen, gezien de pluriforme samenstelling van de groepen.
• Je bent contactueel vaardig om met (de diversiteit aan achtergronden van) de leerling en
ouders samen te kunnen werken.
• Je bent empathisch, maar biedt ook een duidelijke structuur aan onze leerlingen.
Wat bieden wij?
• Je krijgt een uitdagende baan met veel ruimte voor eigen initiatief.
• Je krijgt een tijdelijk contract.
• Je komt in een hecht team van collega’s waar je inzichten en kennis haalt en waar ook
professionaliteit en samenwerken een belangrijke rol spelen.
• Je krijgt een docentencoach die je begeleidt in je nieuwe werkomgeving.
• De mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen.
• Goede arbeidsvoorwaarden binnen de CAO-VO.
• Een inschaling volgens CAO-VO, salarisschaal LB.

Talent en Ontwikkeling
Wij hebben oog voor talent!

Willem van Oranje Scholengroep omarmt het 'sterke punten denken'. Het versterken van datgene waar je
(in de basis) goed in bent. Onze afdeling Talent en Ontwikkeling maakt werk van jouw talent. We bieden je
uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden afgestemd op jouw behoeften. Met als doel om het beste uit jezelf
naar boven te halen.

Interesse?
Herken jij jezelf in dit profiel? Dan nodigen wij jou graag uit om voor 11 april 2022 te solliciteren. Je
kunt je cv en je motivatie mailen naar Hiske Dollevoet, HR-adviseur via vacatures@wvoranje.nl.
Voor inhoudelijke informatie, kun je contact opnemen met Lian van Erp, locatiedirecteur.
Na de sluitingsdatum vindt er een selectie plaats en word je geïnformeerd over de voortgang van
de procedure. De vacature is zowel intern als extern uitgezet, waarbij interne kandidaten voorrang
hebben op de benoeming.
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MET Praktijkonderwijs Waalwijk
Koetshuislaan 1, 5146 BA, Waalwijk
Lian van Erp (locatiedirecteur)
 0416-33 34 16 / 06-10 18 84 57
 lvanerp@met-pro.nl
 www.met-pro.nl

