
 

 

Feniks Talent Junior is op zoek naar een  

begeleider leeractiviteiten voor 24-32 uur per week in Amersfoort. 

 

Feniks Talent is gevraagd een programma aan te bieden voor  9 begaafde thuiszittende 
kinderen in Amersfoort in de leeftijd van 6-12 jaar, waarbij de ouders en/of de school vinden 
dat er niet aan de onderwijs- en zorgbehoefte kan worden voldaan. Deze vestiging gaat 
Feniks Talent Junior heten en start per 27 augustus 2018. Een nieuw team van begeleiders 
onder leiding van een gedragsdeskundige biedt daar een activeringsprogramma aan voor 
deze kinderen om hen te helpen weer gelukkig te zijn en zich te ontwikkelen richting zinvolle 
onderwijsdeelname. 

Doelgroep 

a.      begaafde dropouts van 6-12 jaar: 
b.      thuiszittend of dreigend uitval; 
c.      zware ondersteuningsbehoefte; 
d.      begaafdheid als (vermoedelijke) oorzaak van uitval; 
e.      geen mogelijkheden op korte termijn in onderwijs.  

Doelen 

1.       Directe opvang voor alle begaafde dropouts van 6-12 jaar; 
2.       Onderwijs-uitval verkorten: 

a.       persoonlijk welbevinden herstellen; 
b.      ouders ontlasten en betrekken als partners in herstel en terugkeer; 

3.       Terugkeer naar passend onderwijs: 
a.       ondersteuningsbehoefte en toekomstmogelijkheden in kaart brengen; 
b.      leervoorwaarden versterken. 
 

 
Een belangrijk onderdeel van het dagprogramma voor deze doelgroep is de 
Leerondersteuning 
Elke dag zijn er activiteiten gepland om het “schoolse” leren (Nederlands, rekenen, Engels, 
oriëntatie) op het eigen niveau voort te kunnen zetten of weer op te pakken. Een leerkracht 
begeleidt de kinderen in zelfstudie (met IVIO materiaal) of gezamenlijke leeractiviteiten. 

Taken 

- begeleiden van 8-10 begaafde kinderen van 6-12 jaar in kleine groepjes  
- begeleiden bij zelfstudiemateriaal en klassikale lessen 
- opstellen van een  leerprogramma per kind 



 

- begeleiden in het ontwikkelen van leervaardigheden 
- begeleiden bij dagelijkse groepsactiviteiten 

  

Wil jij deze leerkracht zijn en voldoe je aan onderstaande eisen? 

Je bent: 

- beschikbaar vanaf 27 augustus 
- in staat in een dynamische werkomgeving prioriteiten te stellen en mee te bouwen 

aan een stevige zorglijn 
- woonachtig in regio Amersfoort (of max. 30 km afstand) 
- tenminste 4 ochtenden per week beschikbaar 
- contactueel sterk 

Je hebt: 

- aantoonbare kennis en affiniteit met hoogbegaafdheid; 
- ervaring met coachend en ontwikkelingsgericht begeleiden 
- tenminste een afgeronde PABO aangevuld met een Novilo opleiding tot 

talentbegeleider 
- ruime werkervaring met deze doelgroep in bijvoorbeeld plusklas setting of voltijd HB 

onderwijs 
- kennis van orthodidactiek en of remedial teaching  (is een plus) 
- een creatieve, toegankelijk en uitnodigende persoonlijkheid 

 

Wij bieden je: 
-     Een salaris, afhankelijk van ervaring en opleiding, van € 2700,-  tot  € 3800,- 

bruto per maand (op basis van 40 uur) 
   

De procedure: 

Mail tot  1 juli 2018 je CV én motivatie naar judith@novilo.nl 

De gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 9 juli 2018. 

Voor meer informatie kun je bellen naar 030-7600484 en vragen naar Arjan van Dijk en/of 
Fatima Kdioui. 

 

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