De coöperatie Passend Onderwijs Almere biedt onderdak aan de
samenwerkingsverbanden PO en VO (inclusief Orthopedagogisch Didactisch
Centrum), Stichting Taalcentrum (PO en VO) en Stichting Almere Speciaal.
Bij de 4 verschillende stichtingen werken ruim 300 mensen.
Almere is in den lande een goed voorbeeld van nauwe samenwerking tussen
jeugdhulp en onderwijs, maar ook in de samenwerking tussen de stedelijke
voorzieningen en het reguliere onderwijs.
Passend Onderwijs Almere gaat uit van de kracht en de mogelijkheden van de leerling en heeft oog voor de context van het
leren. In samenwerking met ouders, school, (jeugd)hulp streven wij naar goede toekomstkansen voor alle leerlingen.
Het Motto van Passend Onderwijs Almere is :
“Alle leerlingen in Almere zijn succesvol op school”

Ben jij de collega die we zoeken ?

Voor de samenwerkingsverbanden PO en VO zoeken wij
een Begeleider Onderwijs met expertise cluster 3:
leerlingen met een langdurige ziekte of fysieke beperking, zeer
moeilijk lerende leerlingen en leerlingen met een lichamelijke
beperking in het regulier onderwijs (0,6 fte)
Een begeleider onderwijs ondersteunt scholen bij het inrichten van passend onderwijs voor leerlingen met
extra ondersteuningsbehoeften. Vanuit je specifieke expertise LG,LZK en ZML (cluster 3) ben je een
sparringpartner voor de scholen, zowel binnen het PO als het VO.
Binnen de organisatie ben je lid van een (stadsdeel)team en een expertiseteam en word je stadsbreed
ingezet n.a.v. vragen van scholen. Je werkt en plant hierin zelfstandig.

Over de functie Begeleider Onderwijs: Competenties, skills & vaardigheden:






Adviseren en coachen van leerkrachten en andere professionals in de school
Verzorgen van teamvoorlichting en workshops, kennis van leerlijnen en perspectieven.
Ondersteunen van professionals bij het beschrijven van de onderwijsbehoeften
Onderhouden contacten en samenwerking zoeken met de ketenpartners.
Ontwikkelen passende ondersteuning met scholen en ouders

De Begeleider Onderwijs die wij zoeken:










Heeft HBO werk- en denkniveau
Is analytisch ingesteld
Heeft inhoudelijke kennis van zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs
Is goed op de hoogte en spreekt vanuit werkervaringen met leerlingen met bijkomende
problematieken rondom LZ/LG/ZML in zowel het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs
Kan als onafhankelijke deskundige vanuit de helicopterview meedenken en adviseren aan ouders,
leerling en school
Kan conceptueel denken
Kan proactief optreden
Heeft coachende vaardigheden
Heeft een visie conform het motto van Passend Onderwijs Almere: ‘naar regulier onderwijs als het
kan, naar speciaal als het moet’

Met de persoonlijke eigenschappen:







Klantgericht
Enthousiast en initiatiefrijk
In staat om mensen te verbinden
Teamspeler
Kan grenzen aangeven
Kan prioriteiten stellen

Arbeidsvoorwaarden :
Vooralsnog geldt de aanstelling voor een jaar met zicht op een vaste betrekking bij gebleken geschiktheid.
Het salaris is conform cao po, schaal 10.
Ingangsdatum start nieuwe schooljaar (21 augustus) of zo spoedig mogelijk daarna.

Voor nadere informatie over de vacature kun je contact opnemen met Judith Kooiker, 036-7670200 of
06-53137142.
Reacties voor 25 mei 2019 aan: sollicitaties@passendonderwijs-almere.nl
Gesprekken worden in principe gevoerd in de week van 3 juni.
www.passendonderwijs-almere.nl 036-7670200

