Het bestuur van de Stichting voor Christelijk Speciaal Onderwijs Groningen zoekt voor Educonnect SCSOG
Onderwijsondersteuning kandidaten op voor de functie van
Orthopedagoog (0,4-0,6 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 bent bij voorkeur NVO
geregistreerd. Een postmaster tot Orthopedagoog-Generalist vormt een pré
Je bent in het bezit van de Basisaantekening Diagnostiek
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 bent flexibel
Je kan meedenken over de koers van de organisatie en ziet kansen

Arbeidsvoorwaarden:





Indiensttreding afhankelijk van beschikbaarheid
Dienstverband: tijdelijk voor een jaar, met uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd (zzp
constructie ook bespreekbaar)
Vacatureomvang: 0,4-0,6 fte
Inschaling: schaal 11, conform Cao-PO

Procedure:
Jouw reactie, met motivatie en curriculum vitae, kan je vóór 17 oktober a.s. per mail sturen naar
k.frieswijk@educonnect.nu. De gesprekken staan gepland op maandag 28 oktober 2019. Bij gelijke
geschiktheid gaan interne kandidaten voor. Voor meer informatie kun je de website www.educonnect.nu
bezoeken of contact opnemen met Kirstin Frieswijk, coördinator: 06-81698086.

