Vacature

Begeleider Passend Onderwijs
16 uur
Op onze 22 scholen verzorgen we op veel verschillende manieren passend onderwijs. Vaak kunnen
onze leerkrachten dat zelf bieden. Soms volstaan adviezen vanaf de zijlijn. Soms zijn ook lichte of
intensieve arrangementen nodig. Als Begeleider Passend Onderwijs ben je als expert vraagbaak voor
scholen. Je begeleidt leerkrachten en leerlingen op onze scholen bij passende ondersteuning.
Je levert ook een bijdrage aan beleid en de professionalisering van teams. www.ooada.nl/vacatures

Jij bent iemand:
•
•
•

met ervaring op het gebied van didactisch en pedagogische handelen;
die de systematiek van handelingsgericht werken beheerst;
die vaardig samenwerkt met ouders op basis van meervoudige partijdigheid;

Bij deze functie horen de volgende werkzaamheden:
v Je werkt nauw samen met de intern begeleider van de school om jouw inzet te bepalen;
v Je kan optreden als co-teacher om leerkrachten te helpen bij het begeleiden van leerlingen;
v Je bent als expert op het gebied van ondersteuningsbehoeftes een vraagbaak voor scholen;
v Je begeleidt leerkrachten, bijvoorbeeld bij het handelingsgericht werken met leerlingen die
speciale begeleiding nodig hebben of bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden bij
leerlingen;
v Je kunt handelingsgerichte observaties uitvoeren;
v Je ondersteunt de intern begeleider en leerkrachten bij het vroegtijdig te signaleren wanneer
een leerling bijzondere begeleiding nodig heeft;
v Je kunt ingezet worden om leerlingen met bijzondere ondersteuningsbehoefte kortdurend te
begeleiden;
v Je denkt mee met de schoolleiding over het creëren van een pedagogisch klimaat waarin
leerlingen zich prettig en gewaardeerd voelen;
v Bovenschools denk je met de adviseur passend onderwijs, het IB-netwerk en de andere
begeleiders passend onderwijs mee over de manier hoe passend onderwijs goed vorm kan
krijgen op de 22 scholen.

Het profiel:
v Je bent ervaren op het gebied van didactisch en pedagogisch handelen;
v Je beschikt over gespecialiseerde en onderwijskundige kennis over het creëren van de juiste
voorwaarden voor passend onderwijs op schoolniveau, groepsniveau en individueel niveau;
v Je beschikt over gespecialiseerde en onderwijskundige kennis ten aanzien van kinderen met
bijzondere onderwijsbehoeftes;
v Je beheerst de systematiek van handelingsgericht werken;
v Je hebt ervaringen met het coachen en/of begeleiden van leerkrachten;
v Je bent vaardig in de samenwerking met ouders op basis van meervoudige partijdigheid;
v Je hebt kennis van en inzicht in mogelijkheden van hulpverleningsinstanties;
v Als je ervaring hebt in het speciaal (basis)onderwijs is dat een pré;
v Als je expert bent in de ondersteuningsbehoefte ‘dubbel-bijzonder’ is dat een pré;
v Als je expert bent in he begeleiden van leerlingen met een laag IQ is dat een pré.

Kenmerkend aan jou:
v Flexibiliteit: Kunnen inspelen op steeds veranderende situaties en onvoorziene situaties;
v Oplossingsgerichte instelling: Wat is de gewenste situatie? Wat werkt al? Wat is er in deze context
nog meer nodig?
v Systeemdenker: Hoe zit de context in elkaar? Wie heeft welke rol? Wat gebeurt er precies tussen
de verschillende spelers? Wat moet er gebeuren?
v Gericht op constructieve samenwerking.
v Je hebt een prettige, transparante stijl van communiceren en je beschikt over goede, tactische
gesprekstechnieken die je afstemt op de doelgroep (leerling, leerkracht, collega’s, ouders).
Wij bieden je:
Een jaarcontract met uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd. Een prettige werkomgeving in een
informeel en betrokken team met afwisselende werkzaamheden. Je werkt op verschillende scholen en op het
bestuurskantoor. We bieden vrijheid en ondersteuning om jezelf te ontwikkelen. Je wordt betaald volgens de
CAO Primair Onderwijs L11 (max. €4228) bruto bij een fulltime aanstelling.
Solliciteren
Zin om kennis te maken? Stuur je sollicitatiebrief vóór 5 juni 2019 naar sollicitatie@ooada.nl o.v.v. Begeleider
Passend Onderwijs. De sollicitatieprocedure bestaat uit twee gespreksronden die plaatsvinden op 13 en 20 juni
tussen 12:00 en 18:00 uur.
Informatie
Voor meer inhoudelijke informatie over de functie kun je contact opnemen met de adviseur Passend Onderwijs,
Simone Groot simonegroot@ooada.nl. tel. 020-5702053. Voor informatie over de procedure of met andere
vragen kan je terecht bij Jona Isaac, personeelsadviseur, jonaisaac@ooada.nl | tel. 020-5776040. Meer
informatie over de stichting en de scholen kan je vinden op de website van het schoolbestuur:
www.openbaaronderwijsaandeamstel.nl
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