
 

 

Het Axia College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs, waar we passend onderwijs bieden 

op het voor de leerling hoogst haalbare niveau; vmbo b/k, mavo, havo en vwo. Axia betekent van 

waarde.  Op het Axia College staan de kwaliteiten van de leerling centraal; het is een gewone school 

waar je je diploma kunt halen, maar ook een speciale school, waar rekening wordt gehouden met de 

extra ondersteuning die onze leerlingen nodig hebben.   

 

Het Axia College heeft drie locaties. 

Voor onze locatie Utrechtseweg (onderbouw  mavo, havo, vwo) zoeken wij per 1 augustus 2021 een 

Pedagogisch coach voor de parallelklas m/v 

(0,8 – 1.0  fte) 

 

Het gaat om een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vast dienstverband. De vacature is ontstaan 

vanwege het vertrek van een collega die met pensioen gaat.  

  

Over ons  

Het team bestaat uit betrokken en bekwame collega’s, die voor elkaar klaarstaan en dagelijks het 

onderwijs verzorgen aan ruim 120 leerlingen met uiteenlopende ondersteuningsbehoeften. Op onze 

locatie wordt er onderwijs gegeven aan de eerste twee leerjaren mavo en de eerste drie leerjaren 

havo en vwo. De school is volop in ontwikkeling op het gebied van onderwijsvernieuwing.  Wij zoeken 

dan ook mensen die samen met ons de school naar een hoger niveau kunnen tillen.  

 

Parallelklas 

De parallelklas is bedoeld voor leerlingen die tijdelijk niet deel kunnen nemen aan het onderwijs 

binnen één van onze ‘gewone VSO-groepen’. Hierbij kan gedacht worden aan leerlingen die met 

name bij groeps- of klassensituaties moeilijkheden ondervinden in hun functioneren, op basis van 

verschillende vormen van psychopathologie. Angst lijkt hierin de gemene deler. Deze klas is de 

uitzondering op onze norm van klassikaal onderwijs; individueel maatwerk is de norm voor leerlingen 

bij wie de schoolgang, ook binnen het voortgezet speciaal onderwijs, niet vanzelfsprekend is. Zorg 

staat bij leerlingen uit deze klas tijdelijk voorop en onderwijs volgt, op een manier die haalbaar is en 

met een opbouwend karakter, rekening houdend met de belastbaarheid van de leerling. Het doel is 

om leerlingen weer in hun kracht te zetten. Er is veel persoonlijke aandacht binnen een zeer 

kleinschalige setting (maximaal 8 leerlingen). Veiligheid en structuur zijn gegarandeerd. Om de 

leerling optimaal te kunnen begeleiden en volgen, vindt er iedere zes weken een evaluatie plaats met 

alle betrokken partijen en wordt er nauw samengewerkt met de orthopedagoog die aan deze klas 

verbonden is. De pedagogisch coach is de verbindende factor tussen leerling, ouders, hulpverlening 

en vakdocenten en aanwezig bij alle lessen. De lessen worden inhoudelijk gegeven door de 

vakdocenten van onze locatie. 

 

 

 



Functie  

Als pedagogisch coach van de parallelklas begeleid je onze meest kwetsbare leerlingen met complexe 

psychiatrische problematiek uit verschillende leerjaren en niveaus van de onderbouwlocatie. Voor 

deze functie is het van belang dat je in staat bent een goede relatie op te bouwen met onze 

leerlingen. Dit doe je door rust, acceptatie en positiviteit uit te stralen, óók als het lastig wordt. 

Door jouw pedagogisch handelen creëer je voor leerlingen een veilige, voorspelbare omgeving. Je 

houdt intensief en veelvuldig contact met ouders, betrokken hulpverlening en collega’s over de 

vorderingen van de leerling. Je weet dit adequaat en schriftelijk vast te leggen. Op die manier ben je 

een belangrijke speler in de ondersteuningscyclus van de school. Gezien het feit dat je dit allemaal 

vormgeeft in een dynamische omgeving, is het zeer zeker van belang dat je flexibel en 

stressbestendig bent. Dat laat je zien door op het einde van een intensieve dag naar huis te gaan en 

de volgende dag ‘gewoon weer lekker opnieuw te beginnen’.  

Dus ben jij die pedagogisch coach die oog heeft voor kleine succesjes en weet je deze ook samen met 

je leerlingen te vieren? En weet jij samen met de vakdocenten en de orthopedagoog stap voor stap die 

schoolse vaardigheden aan te leren om de overstap te maken naar één van onze reguliere 

onderbouwklassen? Dan nodigen we je van harte uit om te reageren en/of  contact op te nemen met 

Jasper van Zandwijk voor meer informatie. 

 

Profiel  

De nieuwe collega die wij zoeken….:  

- heeft een relevante afgeronde opleiding op minimaal mbo 4 niveau; 

- heeft kennis van psychopathologie; 

- heeft ervaring in het onderwijs of de zorg met jongeren met complexe ontwikkelings- en 

gedragsproblematiek; 

- is een doorzetter, flexibel, enthousiast en staat stevig in zijn of haar schoenen; 

- is communicatief vaardig, weet mensen te verbinden, kan goed samenwerken en kennis 

overdragen; 

- stelt in de hectiek van het werkveld de juiste prioriteiten en is in staat innovatief te denken;  

-  is proactief, reflecterend en heeft humor. 

 

Procedure 

Onze school valt onder Stichting Onderwijsgroep Amersfoort. De Onderwijsgroep voert een 

vooruitstrevend en aantrekkelijk ontwikkelings- en beloningsbeleid. Binnen onze school liggen er veel 

mogelijkheden je verder te ontwikkelen. De inschaling vindt plaats in salarisschaal 8 van de cao-PO.  

  

Ben je enthousiast, stuur dan uiterlijk 14 mei 2021 je sollicitatiebrief met CV naar Jasper van Zandwijk, 

afdelingsleider onderbouw mavo, havo, vwo (e-mail: j.vanzandwijk@axiacollege.nl ).  

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jasper van Zandwijk via 033-4892020 (optie 2) of  

06-46844327 of even kijken op www.axiacollege.nl. De sollicitatiegesprekken staan gepland op 

donderdagmiddag 20 mei 2021.   

  


