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 onderwijs en jeugdhulp, 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 het samenwerkingsverband PO zoeken wij
een orthopedagoog/(school)psycholoog (0,6 fte)

Een (senior) begeleider onderwijs is orthopedagoog of (school)psycholoog en ondersteunt
basisscholen bij het inrichten van passend onderwijs voor leerlingen met extra
ondersteuningsbehoeften.
Binnen de organisatie ben je lid van een (stadsdeel)team. Je werkt samen met onze Begeleiders
Onderwijs. Handelingsgericht werken is het uitgangspunt.

Over de functie orthopedagoog/(school)psycholoog : Competenties, skills &
vaardigheden:











Adviseert ten aanzien van ondersteuningsvragen leerling, leerkracht of school
Adviseert ten aanzien van de specifieke ondersteuningsvraag op beleidsmatig terrein met
aandacht voor preventie.
Verricht handelingsgerichte diagnostiek met als doel om samen met het
ondersteuningsteam van de school te kunnen adviseren welke interventies voor die leerling
met die leerkracht in die school noodzakelijk zijn.
Bezit expertise op het gebied van observatie en diagnostiek bij leerlingen
Stelt beargumenteerde en inzichtelijke rapportages op na het uitgevoerde onderzoek.
Verzorgt teamvoorlichting en workshops,
Heeft kennis van doorgaande ontwikkeling en leerlijnen c.q. perspectieven van kinderen en
jongeren
Ondersteunt professionals bij het beschrijven van de onderwijsbehoeften
Onderhoud contacten en zoekt samenwerking met de ketenpartners
Beschikt over communicatieve vaardigheden om het goede gesprek te voeren met ouders
en/of school

De orthopedagoog/(school)psycholoog die wij zoeken:






Heeft een WO werk- en denkniveau
Is in bezit van diagnostische aantekening NIP of NVO
Is analytisch ingesteld
Heeft inhoudelijke kennis van onderwijs
Kan als onafhankelijke professional vanuit een helicopterview meedenken en adviseren
aan ouders, leerling en school







Kan conceptueel denken
Kan proactief optreden
Heeft coachende vaardigheden
Heeft een visie bij het motto van Passend Onderwijs Almere: ‘naar regulier onderwijs als het
kan, naar speciaal als het moet
Voelt zich aangesproken door onze missie en visie en de doelen en ambities van ons huidig
ondersteuningsplan 2018-2022

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 of 11 afhankelijk van opleiding en ervaring.

Voor nadere informatie over de vacature kun je contact opnemen met Anita Gelmers, 036-7670200
Reacties voor 2 september aan: sollicitaties@passendonderwijs-almere.nl
www.passendonderwijs-almere.nl 036-7670200

