VACATURE ORTHOPEDAGOOG
wtf 0,5 voor de locatie Veldhoven
Elke organisatie heeft een bepaalde identiteit en zegt wat zij wil zijn of waar ze voor
gaan. Zo ook bij Zuiderbos. Vaak wordt dit aangeduid als de missie van de
organisatie. Op Zuiderbos spreken we van ons DNA. Medewerkers van Zuiderbos zijn
de dragers van deze identiteit. Zuiderbos zorgt ervoor dat een verstoorde of
gestagneerde ontwikkeling bij kinderen en jongeren die dreigen vast te lopen of
vastgelopen zijn, weer op gang komt. We bieden leerlingen een nieuw passend
toekomstperspectief. Zuiderbos is een organisatie waarin ons motto: ‘Ik mag ik en jij mag jij zijn’,
elke dag door leerlingen, ouders, medewerkers ervaren wordt.
Ik heb klasse
In mijn visie op onderwijs gaat het om de verbinding van sociaal, emotioneel en didactisch. Om
deze verbinding goed te kunnen maken, zal ik excelleren in het kijken naar kinderen, in het
signaleren van problematiek, in het creëren van een passende oplossingsstrategie.
Ik werk samen
Samenwerken is de belangrijkste basis van mijn onderwijs en de organisatie waar ik werk. Mijn
onderwijs kan niet bestaan als er geen samenwerking is. Een goede samenwerking met leerlingen,
collega's en hun ouders legt de basis voor hun en mijn ontwikkeling.
Ik ga op zoek
Mijn kracht is dat ik elke dag opnieuw op zoek ga naar nieuwe manieren om de leerling zo goed
mogelijk in ontwikkeling te brengen. Ik vind dat een leerling recht heeft op een goede toekomst. Als
het niet binnen de structuur past dan organiseer ik het zo dat het wel gaat passen. Heb ik niet de
goede methodiek of didactische aanpak dan zoek ik deze.
Korte functieomschrijving
• Als orthopedagoog neem je deel aan de (wettelijk verplichte) Commissie van Begeleiding.
• Je verricht psychodiagnostisch en orthodidactisch onderzoek met verslaglegging en
eventueel herhalingsonderzoek.
• Je analyseert gegevens van een arts, behandelaar en/of gegevens van toeleverende scholen
• Je observeert de leerlingen individueel en in groepsverband en adviseert het
onderwijsteam.
• Je stelt een therapeutisch plan of handelingsplan voor begeleiding van leerlingen op,
bespreekt dit met collega’s en ziet toe op de uitvoering ervan.
• Je adviseert het management inzake de ontwikkeling van het beleid op het vakgebied en op
het gebied van leerlingenzorg.
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 (onder andere diverse culturele achtergronden) van de
leerling(en).
• Kennis van het samenwerkingsverband, de zorgstructuur van het SBO/(V)SO 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.

Heb jij dit Zuiderbos DNA, ben jij de doorpakker die op zoek gaat naar een oplossing en doe je dit
met een gezonde dosis humor en passie? Solliciteer dan nu.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van Zuiderbos: www.zuiderbos.nl. Als u
geïnteresseerd bent geraakt en een boeiende klus wil aangaan, wilt u dan reageren vóór maandag
7 januari 2019 op info@zuiderbos.nl t.a.v. BAC Orthopedagoog.

