
Word jij onze nieuwste topper? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vacatures SBO de Brigantijn: 
0,5 tot 0,8 wtf middenbouw/bovenbouw 

0,2 wtf begeleider gedragsstoornissen en autisme 
(alle combinaties binnen deze werkzaamheden zijn bespreekbaar) 

 
Werken bij de leukste onderwijsstichting van Noord-Brabant? Dat kan! Stichting Prodas is op zoek 
naar personeelsleden voor SBO de Brigantijn.   
 
De Brigantijn 
De Brigantijn is een school voor speciaal basisonderwijs die openstaat voor andersdenkenden. Zij 
streeft ernaar om alle kinderen de gelegenheid te geven om zich optimaal te kunnen ontplooien tot 
een zelfstandig denkend en handelend mens. De groepsleerkracht is op school het meest direct 
betrokken bij het leer- en ontwikkelproces van de kinderen. Wij vinden het belangrijk dat er tussen 
de leerkracht en het kind een open en eerlijke vertrouwensrelatie bestaat, zodat het kind met 
vragen en problemen steeds daar terecht kan. 
 
Stichting Prodas 
Prodas staat voor Primair Onderwijs Deurne Asten Someren. Iedere dag doen onze 450 
medewerkers hun uiterste best om kwalitatief hoogwaardig basisonderwijs te bieden aan circa. 
4300 leerlingen. Er zijn 24 basisscholen aangesloten bij onze stichting: 23 voor regulier 
basisonderwijs en één voor speciaal basisonderwijs (De Brigantijn) 
 
Leerkracht zijn bij stichting Prodas brengt vele voordelen met zich mee:  
- Werken bij een stichting die ontwikkeling hoog in het vaandel heeft staan. We geven je daarom 

de ruimte om je talenten te ontwikkelen en te laten zien. Innovatieve ideeën worden bij Prodas 

omarmd.   

- Toegang tot onze Prodas Academie, waar je de keuze hebt uit ruim 40 cursussen en trainingen 

waardoor je jouw eigen kennis en vaardigheden kunt uitbreiden. Ook post-HBO opleidingen 

zoals IB en specialist jonge kind worden aangeboden. Extra bonus: de trainingen worden 

gegeven in Deurne, Asten of Someren dus je hoeft er nooit ver voor te reizen!  

- Prodas heeft sinds 2016 een eigen innovatiefonds. Inmiddels hebben al veel medewerkers een 

mooie subsidie mogen ontvangen voor de ontwikkeling van een innovatief plan binnen het 

onderwijs, zoals bewegend leren, film in de klas en inspirerende schoolreisjes.  

- De mogelijkheid om gebruik te maken van onze ontdeklabs, waar je samen met je leerlingen 

aan de slag kunt met de nieuwste technologieën zoals virtual reality, een green screen of zelfs 

een 3D-printer. 

Kortom, wil jij jouw vaardigheden graag inzetten op de Brigantijn? Sta jij stevig in je schoenen en 
heb je affiniteit en ervaring in het SBO? Stuur dan je CV naar sollicitaties@prodas.nl  Wij 
wachten met smart op jouw sollicitatie! 

mailto:sollicitaties@prodas.nl

