Het SWV VO Delflanden heeft vanaf 01-10-2019 vacatureruimte voor een
enthousiaste en gedreven
Orthopedagoog/psycholoog
(0,8000 FTE)
Het SWV VO Delflanden bestaat uit 7
schoolbesturen en 15 schoollocaties voor
regulier en speciaal voortgezet onderwijs.
Het SWV VO Delflanden ondersteunt de
scholen om, uitgaande van een kwalitatief
goed onderwijsprogramma op elke
schoollocatie, zo passend mogelijk
onderwijs te bieden aan leerlingen met
een specifieke onderwijsbehoefte.
Samenwerking tussen onderwijs,
hulpverlening, ouders en jongere staat in
onze ondersteuning centraal.
Met passend onderwijs willen we bereiken
dat voor alle jongeren binnen de grenzen
van ons samenwerkingsverband een zo
passend mogelijke onderwijsplek
beschikbaar is, waarbij wordt uitgegaan
van hun talenten en
ontwikkelingsmogelijkheden, op een
gewone school als dat kan, maar op een
speciale school als meer intensieve
begeleiding nodig is, waarbij alle scholen
mogelijkheden hebben voor het bieden
van ondersteuning op maat, zodat zo min
mogelijk jongeren (langdurig) thuis komen
te zitten en elke leerling een perspectief
heeft op passend vervolgonderwijs of een
passende plek op de arbeidsmarkt.
De orthopedagoog/psycholoog werkt in
een klein team van gedragswetenschappers, dat gezamenlijk
verantwoordelijk is voor alle
binnenkomende werkzaamheden op
psychologisch, orthopedagogisch en
orthodidactisch vlak.
De werkzaamheden worden zowel op
kantoor als op de scholen van het
samenwerkingsverband uitgevoerd.
Hiërarchisch wordt verantwoording
afgelegd aan de directeur van het
samenwerkingsverband.
Voor de uitvoering van de werkzaamheden
zijn de volgende kerncompetenties van
belang: professionaliteit, talentgericht,
partnership, coachen, flexibiliteit, inzicht,
organisatiesensitiviteit, resultaatgericht,
visie.

In de functie van orthopedagoog/psycholoog

Doet u observaties en onderzoek bij leerlingen om de
onderwijsbehoeften in beeld te brengen;

Adviseert u docenten, ouders en ketenpartners ten aanzien van de
onderwijsbehoeften van leerlingen en de meest passende
onderwijsniveaus en ondersteuningsvormen binnen of buiten het
samenwerkingsverband;

Draagt u zorg voor een correcte en tijdige totstandkoming van
rapportage en dossiers ten behoeve van de afgifte van
ondersteuningsverklaringen en toelaatbaarheidsverklaringen;

Adviseert u over instroom, doorstroom en uitstroom binnen het
bovenschool FLEX-College;

Verzorgt u groepsgewijze en individuele training en begeleiding aan
specifieke zorgleerlingen;

Coacht en adviseert u begeleidingsteams en docenten in het
handelingsgericht werken bij leerlingen met een onderwijsbehoefte.

Neemt u deel aan de commissie toewijzing onderwijsondersteuning
op het niveau van het samenwerkingsverband en adviseert u over
plaatsingsmogelijkheden op het FLEX-College of het VSO;

Neemt u deel aan het begeleidingsteam op het niveau van de
scholen en adviseert over regelgeving en procedures gerelateerd aan
passend onderwijs;

Bent u sparring partner en critical friend voor docenten, scholen,
ouders, gemeenten en zorginstellingen;

Draagt u bij aan een verdergaande professionalisering van de
organisatie;

Draagt u bij aan de implementatie van beleid van het
samenwerkingsverband op de scholen met betrekking tot een
verantwoorde plaatsing en begeleiding van leerlingen;

Bevordert u uw eigen professionaliteit en die van collega’s
betreffende het vakgebied en meer specifiek op het gebied van leeren gedragsproblemen bij kwetsbare leerlingen;

Draagt u bij aan rapportage over kwaliteit, voortgang en behaalde
resultaten naar aanleiding van afgegeven ondersteuningsbesluiten,
subsidiebeschikkingen en werkbudgetten in onder meer
jaarverslagen en kwartaalrapportages.
Gevraagd wordt:

Relevante opleiding op academisch niveau;

Kennis van zaken op het gebied van syndromen, gedrags- en
leerstoornissen;

Ervaring in een onderwijskundige setting of in de hulpverlening.
Heeft u hart voor deze doelgroep kwetsbare leerlingen, denkt u over de
juiste competenties te beschikken en heeft u zin om het SWV VO
Delflanden te komen versterken?
Maak dan uw interesse voor deze functie kenbaar door vóór 15
september 2019 uw motivatiebrief en uw curriculum vitae te versturen
naar email: info@swvvo-delft.nl
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