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zorgbegeleider educatie specialistische zorg  
Branche:   Welzijn en maatschappelijke dienstverlening  

Functiegroep:   Sociaal pedagogisch  

Functienaam:   zorgbegeleider educatie specialistische zorg  

Locatie:   Assen/Hoogeveen  

Opleidingsniveau:   HBO  

Dienstverband:   Bepaalde tijd (1 jaar) met de mogelijkheid tot verlenging  
Aantal uren per week:  minimaal 24 uur per week   

Startdatum functie:   augustus 2022  

Salaris:   Maximaal 3.961 (o.b.v. 36 uur/mnd) afhankelijk van leeftijd en ervaring  

CAO:   eigen arbeidsvoorwaarden  

  
Wie zijn wij?  
Horizon begeleiding is een particuliere maatschappelijke onderneming. Wij bieden perspectief aan 
jongeren en (jong)volwassenen met een autisme spectrum stoornis (ASS), angststoornis of daarmee 
vergelijkbare problematiek en daardoor ernstig belemmerd worden in hun ontwikkeling op een of 
meerdere levensgebieden. Bij onze organisatie werken circa 100 personen (in loondienst, op 
detacheringsbasis of ZZP). Wij werken met zelforganiserende regioteams, die actief betrokken zijn 
bij de inrichten en de vormgeving van de locaties waardoor het mogelijk is om flexibel in te spelen op 
de ontwikkelingen in de markt en zich strategisch te positioneren in de eigen regio. Daarnaast zijn op 
centraal niveau overkoepelende ondersteunende diensten georganiseerd.  

Wie zoeken wij?  
Wij zijn op zoek naar een ervaren zorgbegeleider die zich als een vis in het water voelt binnen het 
onderwijsveld. Je observeert individuele leerlingen vanuit jouw zorgexpertise binnen verschillende 
scholen in de provincie. Daarnaast:  

- Beschik je over een afgerond HBO opleiding relevant voor het werkveld  
- Ben je flexibel inzetbaar op verschillende (basis)scholen   
- Beschik je over onderwijsachtergrond op het gebied van primair onderwijs  
- Is ervaring binnen het voortgezet onderwijs een pre  -  Heb je ervaring op het gebied van 

hoogbegaafdheid  
- Kun je veranderkundig handelen  
- Stel je signaleringsplannen op en voert deze uit  
- Kun je je observaties vertalen naar docenten  
- Beschik je over analyserend vermogen  

  



  

Spreekt bovenstaande je aan en kun jij met jouw talent van toegevoegde waarde zijn binnen onze 
organisatie? Laat het ons weten, wellicht kunnen we iets voor elkaar betekenen. Voor functie- 
inhoudelijke vragen kun je contact opnemen via telefoonnummer: 0592-241216. Je motivatie en CV 
kun je zenden aan: hrm@horizonbegeleiding.nl. Na ontvangst krijg je binnen 2 weken een reactie.  
  
  
  

  

  


