Het bestuur van de Stichting voor Christelijk Speciaal Onderwijs Groningen roept voor Educonnect
SCSOG Onderwijsondersteuning kandidaten op voor de functie van
Orthopedagoog (0,4 – 0,8 fte)
ten behoeve van de consultatieve en ambulante begeleiding binnen de scholen van deelnemende
externe schoolbesturen en de scholen van de eigen stichting.
Taakomschrijving.
Op scholen van verschillende schoolbesturen verricht je observaties en onderzoek bij leerlingen, je
voert adviesgesprekken met ouders en school, stelt handelingsadviezen op en adviseert en begeleidt
leerkrachten in het omgaan met leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte en verzorgt de
onderbouwing bij de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring tot het speciaal (basis)onderwijs.
Functie eisen.
•
•
•
•

Je hebt een afgeronde academische opleiding orthopedagogiek en een postmaster tot
Orthopedagoog-Generalist en bent bij voorkeur NVO geregistreerd
Je beschikt over zowel theoretische en praktische kennis en vaardigheden op het gebied
van de orthopedagogiek en orthodidactiek en hebt kennis van het onderwijswerkveld
Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs en beschikt over een auto
Een onderwijsbevoegdheid is een pré

Profiel.
•
•
•
•
•
•

Je hebt kennis van passend onderwijs
Je bent vaardig in het begeleiden van leerlingen/leerkrachten en het adviseren van ouders
Je bent analytisch, initiatiefrijk en denkt in oplossingen
Je bent laagdrempelig in contact, communicatief vaardig en schriftelijk sterk
Je bent stressbestendig en houdt het overzicht
Je kunt reflecteren op eigen handelen en staat open voor feedback

Arbeidsvoorwaarden.
•
•
•
•

In dienst treden met ingang van februari 2019
Dienstverband: tijdelijk voor een jaar, met uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd
Vacatureomvang: 0,4 – 0,8 fte in overleg
Inschaling: schaal 11, conform Cao-PO

Procedure.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Gerrit Keuning, directeur: 06-46541117.
Sollicitaties dienen uiterlijk 16 december 2018 per mail binnen te zijn: g.keuning@educonnect.nu
De gesprekken staan gepland op woensdagmiddag 19 december 2018.

