
Vacature Onderwijsbegeleider 12-24 uur

BewustBrein (onderdeel van Stichting Feniks Ontwikkelingsbegeleiding) begeleid
(hoog)begaafde jongeren bij het krijgen van inzicht in en grip op hun eigen brein. Daarmee
worden voorwaarden gecreëerd om succesvol tot leren en onderwijs te komen. BewustBrein
verzorgt maatwerk aangepast en gericht op de ondersteuningsbehoeften van een jongere.
Het doel is om samen met een jongere de gebruiksaanwijzing van hun eigen brein uit
te vogelen. Door middel van psycho-educatie, uitleg over hoe het geheugen werkt, hoe
een brein zich ontwikkelt, de kenmerken van HB en hoe deze factoren elkaar
beïnvloeden krijgt een jongere meer inzicht in hoe leren in het brein werkt en meer
specifiek hoe het eigen brein denkt, werkt en leert.

Met behulp van deze inzichten wordt aan de slag gegaan met schooltrauma’s,
blokkades, faalangst en andere moeilijkheden. Hierbij wordt de stap gemaakt naar het
ontwikkelen van vaardigheden. Het kan hierbij gaan om allerlei verschillende
vaardigheden, van concrete studievaardigheden zoals plannen tot vaardig worden in
het omgaan met saaiheid.

Functie van onderwijsbegeleider

De onderwijsbegeleider geeft individuele begeleiding aan jongeren in een onderwijs/leertraject,
dit in afstemming met de onderwijscoördinator. Elke jongere heeft minimaal een uur begeleiding
die gericht is op het leren begrijpen en gebruiken van het eigen brein en het creëren van een
realistisch toekomstperspectief.

Wat zoeken we in jou?

● Je kunt kennis van het brein combineren met kennis over studievaardigheden

en onderwijs.

● Je kunt op een open en gelijkwaardige manier de relatie met een jongere

aangaan.

● Je bent op samenwerking gericht met de onderwijscoördinator en met andere

betrokkenen zoals ouders en school.

● Je kunt omgaan weerstand en stress.

● Je kunt procesgericht werken (het ontwikkelproces van de jongere is

belangrijk).

● Je hebt kennis van alternatieve manieren van leren en aanbieden van

onderwijs.



Daarom vinden we het belangrijk dat je

● Je kunt je vinden in de missie en visie van onze organisatie. We werken

ontwikkelingsgericht, verbindend en gaan uit van de eigen kracht van

(hoog)begaafde jongeren;

● Over HBO/HBO+ werk/denkniveau beschikt;

● Zegt wat je doet en doet wat je zegt;

● Kennis hebt van leervaardigheden;

● Kennis hebt van het onderwijssysteem;

● Ervaring met positieve psychologie en/of ACT is een pré;

● Kennis hebt van of affiniteit met hoogbegaafdheid of bent bereid om dit op korte termijn

en met onze ondersteuning eigen te maken;

● Open staat om jezelf te blijven ontwikkelen.

Wat biedt Stichting Feniks Ontwikkelingsbegeleiding?

● Een uitdagende baan in een ontwikkelende organisatie voor 12 - 24 per week, een ZZP

overeenkomst heeft de voorkeur.

● In gezamenlijkheid groeien van kleinschalig naar groter.

● Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.


