
 

 
 
 
 

Pedagogisch Medewerker 
 
Functie-informatie: 
0,7 fte (28 uur) m.i.v. 1 september 2019   
 
Wat ga je doen 
Je werkt onder leiding van de AVO- en vakdocent in en buiten de klas. Je verricht 
assisterende werkzaamheden bij de lessen. Je werkt ondersteunend met kleine 
groepen leerlingen. 

Wat wij van jou verwachten: 
− Je hebt een afgeronde opleiding pedagogisch medewerker/ onderwijsassistent 
− Je hebt ervaring in een soortgelijke functie binnen het voortgezet onderwijs 
− Je bent communicatief en schriftelijk sterk 
− Je kunt omgaan met afwijkend gedrag en cognitieve mogelijkheden en open 

staan om met onze leerlingen te werken 
− Je bent geduldig   
− Je bent initiatiefrijk en bent laagdrempelig in het contact 
− Je bent stressbestendig en houdt het overzicht 
− Je bent analytisch en denkt in oplossingen 
− Je bent in staat te reflecteren op eigen handelen/gedrag en op dat van anderen  
− Kennis van gedragspatronen (o.a. diverse culturele achtergronden) van de 

leerlingen 
− Kennis van passend onderwijs 
 
Wat wij bieden: 
− Adequate honorering in schaal 6, volgens CAO VO 
− Een aantrekkelijke werkomgeving 
− Goede secundaire arbeidsvoorwaarden 
− Een enthousiast ondersteuningsteam 
 
Wat doet Het Element 
Het Element, locatie Hooglandseweg Noord 55, biedt ondernemend en uitdagend 
beroepsonderwijs aan. Het opleiden van vakmensen middels maatwerk, 
verantwoordelijkheid en gedegen onderwijs staat centraal op de locatie. De school 
werkt nauw samen met verschillende MBO-instellingen in Amersfoort. De leerlingen 
in het vierde leerjaar volgen één dag per week les op het MBO. 
 
 



 
 
 
 
 
We maken graag kennis met jou: 
Sluit jouw visie aan bij die van ’t Element? Kom jij graag ons ondersteuningsteam 
versterken met je enthousiasme, dan kijken wij uit naar jouw sollicitatie. Stuur je CV 
en motivatie uiterlijk maandag 2 september a. s. naar kfriele@hetelement.eu 
 
Voor meer informatie en een functieomschrijving, kun je contact opnemen met Karin 
Friele, P & O medewerker: 033-4728203. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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