
 
Taalbrug Junior geeft onderwijs op drie locaties (Eindhoven, Helmond en Venlo) en werkt als één school voor 

speciaal onderwijs en specifieke ondersteuning in de regio Zuidoost Brabant en Noord Limburg. 

Onze doelgroep zijn leerlingen van 4–12 jaar met een auditieve en/of communicatieve beperking. 

Taalbrug Junior is een onderdeel van de instelling Vitus Zuid, waartoe ook behoren Taalbrug College in 

Eindhoven en de Mgr. Hanssen in Hoensbroek en Roermond. Taalbrug Junior is op zoek naar een collega in de 

functie van 

Logopedist (0,85-1,0 wtf, locatie Venlo) 

(Parttime/fulltime met uitzicht op een vaste aanstelling, voornamelijk op locatie Venlo, maar ook inzetbaar op 

andere locaties) 

 

Wij zoeken een collega die: 

 

• een (nieuwe) uitdaging zoekt in het speciaal onderwijs; 

• goede communicatieve eigenschappen heeft; 

• over invoelingsvermogen en sociale vaardigheden beschikt; 

• collegiaal kan samenwerken; 

• bereid is om op alle locaties ingezet te kunnen worden. 

 

Functie-eisen  

 

• Theoretische kennis en praktijkkennis op het vakgebied van logopedie (inclusief nieuwe 

ontwikkelingen en toepassingen); 

• Ervaring in of affiniteit met het onderwijs in onze doelgroep en de bereidheid zich in dit 

onderwijs en in de begeleiding te professionaliseren; 

• Bereidheid en vaardigheden om te werken binnen het eigen concept en met de eigen 

taalmethodiek van Taalbrug Junior 

• Vaardigheid in het afnemen van testen en het (bij)stellen van behandeldoelen; 

• Vaardigheden in het hanteren van de betreffende testen, methoden en materialen; 

• Vaardigheden in het rapporteren intern en extern; 

• Vaardigheden voor coördinerende en adviserende taken inzake het communicatieve klimaat 

in de klas in samenwerking met de leraar; 

• Openstaan voor begeleiding en ondersteuning in samenwerking met andere disciplines; 

• In het bezit van een NMG/NGT diploma 

 

Informatie: 

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Yvonne van Gils  (directielid 

Taalbrug Junior) 

Reageren kan tot 25 juni 2020. 

U kunt uw brief voorzien van CV sturen naar personeelsadministratie@taalbrugjunior.nl 

 

 


