
 

 

Onze school, een prachtig organisch gebouw staat in een gemoedelijke buurt. Een schoolgebouw wat 
naadloos past bij de belevingswereld van onze kinderen. Een eigen schooltuin en het park vlakbij! 
Bovendien is onze school makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Als je binnenstapt, valt je 
de rust op en natuurlijk onze prachtige aula. We geven onderwijs, wat staat als een huis, aan 220 
leerlingen.  

 

De Rudolf Steinerschool Prinsenland Rotterdam zoekt een 

betrokken Intern Begeleider 

Ben jij degene die het heerlijk vindt om op basis van je vakinhoudelijke, pedagogische en didactische 

kennis leerkrachten te ondersteunen bij het begeleiden van hun leerlingen. Vind je het mooi om 

aannameprocessen en ondersteuning van leerlingen met specifieke ontwikkelingsvraagstukken aan 

te sturen. En ben je een verbinder, een kei in samenwerken met alle betrokkenen binnen en buiten 

de school. Dan heeft de Rudolf Steinerschool in Rotterdam Prinsenland een prachtige baan voor je! 

Wat hebben we nog meer te bieden? 

Als intern begeleider krijg je, binnen de kaders van het vrijeschoolonderwijs alle 
verantwoordelijkheid en autonomie. Je doet je werk als professional vanuit jezelf, maar natuurlijk 
ook vanuit je hart! Je blijft jezelf ontwikkelen, mede door gebruik te maken van onze SVZH Academie. 
Je bent een gelijkwaardige gesprekspartner van de schoolleider en samen zorg je ervoor dat de 
school als een huis staat. Een school met een betrokken en onderzoekend team, die staan voor goed 
onderwijs. 
De beloning is maximaal schaal 11, afhankelijk van kennis en ervaring. 
 
Wat vragen we graag van jou? 
 
Je bent nieuwsgierig en je wilt als intern begeleider altijd op de hoogte blijven van de nieuwste 
inzichten en ontwikkelingen binnen je vakgebied. Je bent analytisch en je bent in staat om te 
adviseren op zowel onderwijsontwikkelingen als –beleid.  
Daarnaast heb je affiniteit met het vrijeschoolonderwijs en de antroposofie. 
Je hebt een opleiding tot intern begeleider afgerond, of je hebt een PABO-diploma en al veel kennis 
op het gebied van interne begeleiding en je bent daarom bereid een scholingstraject te volgen. 
Natuurlijk is het een pré als je minimaal een jaar ervaring hebt in een vergelijkbare functie binnen het 
( vrijeschool)onderwijs. 
 



 
 
Per wanneer? 
 
Je kan eigenlijk direct aan de slag. 
De functie bedraagt 0,7 FTE wat staat voor 3,5 dag.  
Het gaat in eerste instantie om een tijdelijk dienstverband met een mooi vooruitzicht op een vast 
contract. Als jij de perfecte persoon bent voor deze functie, maar aarzel je omdat de dagen 
bijvoorbeeld net niet overeenkomen…niet aarzelen, we kunnen altijd kijken wat mogelijk is. 
 
Is dit de droombaan voor jou? 
 
Als dit de baan is voor jou vragen we je je sollicitatie en je CV te mailen naar Harry van Sas van 
Viavansas Onderwijsdiensten via info@viavansas.nl 
Vanzelfsprekend kan je op de site van de school, www.rudolfsteinerschool.nl meer informatie 
vinden. Mocht je even willen bellen voor meer informatie dan kan dat natuurlijk ook. 
Het mobiele nummer van Harry is 06-24889227. 
Je kan reageren tot 28 november aanstaande. 
We zien je reactie graag tegemoet! 
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