ZOEKT:
ONDERSTEUNER(S) INCLUSIEF ONDERWIJS
PARTTIME OF FULLTIME
REGIO ANTWERPEN - KEMPEN - MECHELEN
Zou dit iets voor jou kunnen zijn?








Ben je van de overtuiging dat inclusief onderwijs de norm is?
Wil je inclusie een plaats geven binnen onze maatschappij en wil je dit uitdragen naar de
scholen?
Behaalde je je Bachelor of Master diploma: logopedie, psychologie, orthopedagogie,
leerkracht, ergotherapie, kinesitherapie? Bijkomende lerarenopleiding is een pluspunt.
Wil je meer doen met dat diploma en wil je je talenten als coach, ondersteuner, helper,
verbinder, bemiddelaar, … inzetten in het inclusief onderwijs?
Herken je je in de volgende 7 basiscompetenties: planmatig en doeltreffend werken,
coachen en begeleiden, flexibel zijn, innovatie, teamwork, klantgerichtheid, snel schakelen
indien de omstandigheden dat vereisen?
Beschik je over een efficiënt vervoermiddel en wil je aan de slag in verschillende scholen?

Jouw verhaal bij NOA?





Na je opstart laten we jou meteen volop kennismaken met het team, onze cultuur, structuur
en jouw groeiplan.
Als NOA - ondersteuner ga je met je open blik ondersteuning bieden aan het kind met
specifieke onderwijsbehoeften, de leerkracht waarbij het kind in de klas zit, het schoolteam,
medeleerlingen en de ouders van het kind.
Je bent een hefboom om leerlingen en leerkrachten te versterken in het omgaan met
leerlingen met:
o Lichte mentale beperking of ernstige leerstoornis,
o Matige of ernstige mentale beperking,
o Ernstige emotionele en/of gedragsproblemen,
o Fysieke of motorische beperkingen,
o Visuele beperkingen,
o Auditieve beperkingen en spraak- en taalontwikkelingsstoornis,
o Autismespectrumstoornis

Wat bieden we jou?







Je komt terecht in een tof en warm team waar NOA centraal staat voor loyaliteit en
betrouwbaarheid.
Een gevarieerde job met veel flexibiliteit: in ruil voor een hoge inzit en plichtsbewuste,
professionele houding, geven we jou veel autonomie en verantwoordelijkheden.
Non-stop groei verhaal: een doorgedreven aanvangs- en rechtstreekse begeleiding om te
groeien in je rol als coach – ondersteuner binnen het inclusief onderwijs.
Levenslang leren: ruim professionaliseringsaanbod op maat van jouw groeitraject binnen
NOA.
Laptop en vergoeding voor dienstverplaatsingen.
Bezoldiging volgens de weddeschalen van het Ministerie van Onderwijs en Vorming.

Meer weten over NOA? https://www.noahelpt.be/over-noa - info@noahelpt.be
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Ben jij de gedreven en gepassioneerde ondersteuner die wij zoeken?





Mail dan je motivatiebrief en bijhorend cv naar de regio waarin je wil werken!
Voor spontane sollicitaties voor een andere regio mail je naar info@noahelpt.be
Na een grondige screening van je brief en cv, nodigen we je uit voor een gesprek.
Indien onze neuzen in dezelfde richting wijzen, gaan we samen aan de slag met jouw starten groeitraject binnen NOA.

NOA – Prisma+
sara.martens@prismaplus.be
NOA Prisma+

vicki.tops@beerse.be
NOA Kempen
maaike.fierens@so.antwerpen.be
NOA De Leerexpert

NOA Fluxus
solliciterenonw@scholengroepfluxus.be
NOA Rivierenland
judith.verhaert@rvl.be

NOA Mechelen
liesbeth.denhaerynck@sgr5.be

Meer weten over NOA? https://www.noahelpt.be/over-noa - info@noahelpt.be

