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.
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. 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.
Het Motto van Passend Onderwijs Almere is : “Alle leerlingen in Almere zijn succesvol op school”
Ben jij de collega die we zoeken ?

Voor het samenwerkingsverband PO zoeken wij
per direct
een Begeleider Onderwijs met expertise van auditieve en
communicatieve beperkingen (0,6 fte)
Over de functie Begeleider Onderwijs: Competenties, skills & vaardigheden:






Adviseren en coachen van leerkrachten en andere professionals op de school
Verzorgen van voorlichting en workshops
Ondersteunen van professionals bij het beschrijven van de onderwijsbehoeften
Onderhouden van contacten met de ketenpartners
Ontwikkelen van passende ondersteuning voor scholen

De Begeleider Onderwijs die wij zoeken:







Functioneert op HBO werk- en denkniveau
Is analytisch ingesteld
Is goed op de hoogte van orthopedagogische en didactische ontwikkelingen binnen het
onderwijs voor leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking
Kan conceptueel denken
Kan pro-actief optreden
Heeft affiniteit met het motto van Passend Onderwijs Almere

Met de persoonlijke eigenschappen:








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

Voor nadere informatie over de vacature kun je contact opnemen met Hermien Naber 036-7670200
Reacties vóór 23 maart 2020 aan: sollicitaties@passendonderwijs-almere.nl
www.passendonderwijs-almere.nl | 036 – 76 70 200
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

