
 

 

Vacature FOS Onderwijzer(s) 

Wij zijn op zoek naar Gedragsspecialisten in het basisonderwijs.  

Bedrijfsprofiel:  

FOS Onderwijs ondersteunt leerlingen en scholen in het basisonderwijs op het gebied van 
gedragsvragen. We begeleiden kinderen individueel op school, geven klassikale trainingen gericht 
op gedrag, ondersteunen docenten en focussen ons op de ontwikkeling van het kind. We vinden het 
belangrijk om helder te communiceren, de basis is vertrouwen en het leveren van kwaliteit gericht op 
de individuele leerling, maar ook op de gehele klassensetting. 

Functieomschrijving:  

Per 1 september 2021 zijn wij op zoek naar een of meerderde ervaren docenten / 
gedragsspecialisten basisonderwijs  om ons team te komen versterken.   

De vacature omvat 2 tot 3 werkdagen. Vanwege de snelle groei van ons bedrijf is uitbreiding in de 
toekomst mogelijk. 

Als Onderwijzer van FOS werk je zelfstandig of in teamverband als gedragsspecialist, je wordt ingezet 
op boeiende opdrachten binnen het basisonderwijs in. De projecten zijn divers en afwisselend van 
aard.  

Als FOS Onderwijzer geef je individuele begeleiding aan de leerling, maar ook de leerkracht en/ of 
de ouders van deze leerling staan centraal. De begeleiding die je biedt bestaat uit advisering, 
coaching en ondersteuning op gedragsvragen binnen het onderwijs in de reguliere klassensetting. 

In teamverband geven we klassikale trainingen gericht op groepsvorming, veiligheid en 
zelfvertrouwen. Dit doen we met ‘Rots en Water’, ‘Meisjespowerrr’ en ‘Focus en Werkhouding in de 
klas’.  

Functie-eisen:  

• Je hebt een opleiding op minimaal hbo-niveau afgerond als onderwijskundige of in 
pedagogische richting. 

• Je beschikt over 2 tot 5 jaar relevante ervaring binnen het onderwijsveld als docent en 
Gedragsspecialist. 

• Een praktische, klantgerichte en flexibele werkhouding.  
• Je bent zelfstandig, een teamspeler, communicatief vaardig, accuraat en ambitieus.  



• Je hebt kennis op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen in de 
basisschoolleeftijd.  

• Je hebt kennis van versterken van groepsvorming, en gedragsvragen op het gebied van o.a. 
(faal)angst, autisme, ADD, ADHD. 

• Optioneel Certificaten Rots en Water trainer 
• Verder ben je kwaliteits-, klant-en service gericht en heb je een groot 

verantwoordelijkheidsgevoel.  

Salaris:  

Binnen FOS Onderwijs werken we met ZZP contracten.  

Sollicitaties kunt u met uw CV en motivatie sturen per email. 

FOS Onderwijs - t.a.v. Ingrid van de Groep - ingrid@fosonderwijs.nl 
Voor meer informatie over de vacature kunt u ook telefonisch contact opnemen met Ingrid 
van de Groep – 06-18778982 

 


