Vacature Orthopedagoog
Stichting Praktijkonderwijs ’s-Hertogenbosch
Met ingang van 1 februari 2019 is er op de Rijzert, school voor Praktijkonderwijs, een
vacature voor de functie van:

ORTHOPEDAGOOG A (m/v):

WTF 0,35

Het betreft een betrekking voor bepaalde tijd. Bij gebleken geschiktheid is er uitzicht op
een vast contract.
De werkzaamheden bestaan uit:




Het doen van psychodiagnostisch en orthodidactisch onderzoek
Het leveren van een bijdrage aan beleidsontwikkeling
Lid van het zorgteam, samen met zorgcoördinator en maatschappelijk deskundige

We verwachten dat de kandidaat op twee dagen aanwezig is. De werkdagen worden in
overleg bepaald en afgestemd op de beschikbaarheid van het voltallige zorgteam.
Salariëring en inschaling gebeurt conform FUWA VO; salarisschaal 11.
Algemene informatie
In de onderbouw (fase 1 en 2) wordt gewerkt aan basisvaardigheden en een
basisprogramma. In de bovenbouw (fase 3 en 4) wordt sector-gericht gewerkt. Vanaf
fase 3 lopen de leerlingen stage. Zie voor meer informatie onze website: www.rijzert.nl.
Functie-eisen en opleidingsniveau





BIG-registratie
verklaring omtrent het gedrag
academisch werk- en denkniveau
functierelevante opleiding

Kennis en vaardigheden








brede theoretische kennis van (de ontwikkelingen op) het vakgebied van
orthopedagogiek/orthodidactiek en het algemene terrein van de leerlingbegeleiding
kennis van de gedragspatronen (o.a. diverse culturele achtergronden) van de
leerling(en)
kennis van het samenwerkingsverband, de zorgstructuur van het praktijkonderwijs
en de sociale kaart in de regio
inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de school
vaardigheid in het analyseren van problemen en het zoeken naar passende
oplossingen
vaardigheid in het begeleiden van leerlingen
vaardigheid in het adviseren van ouders/opvoeders, het onderwijsteam en het
management

Profiel




Communicatief en contactvaardig (mondeling en schriftelijk)
Representatief, integer en discreet
Flexibel inzetbaar, accuraat en verantwoordelijk naar het werk

Informatie en sollicitatie
Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met dhr. K. Jacobs, adjunctdirecteur.
Telefoon: 073-6217623.
Belangstellenden gelieve uiterlijk 23 november hun sollicitatiebrief en CV via e-mail te
sturen naar:
vacature@rijzert.nl
t.a.v. Dhr. K. Jacobs

