De Oeverpieper biedt onderwijs aan leerlingen die
functioneren op verstandelijk beperkt niveau in combinatie
met een (ernstige) gedragsstoornis. Door hun moeilijk
verstaanbaar gedrag zijn de leerlingen niet plaatsbaar op
het reguliere speciaal onderwijs. Op De Oeverpieper staat
een integrale aanpak (onderwijs en zorg) centraal. Wij
stemmen onze aanpak af op de onderwijs- en
ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Per 1 december 2018 zoeken wij een

Enthousiaste (GZ)-psycholoog/orthopedagoog m/v
(voor 16 uur per week, WTF 0,4000)
Salarisschaal 11
We zijn op zoek naar een bij de school en de leerlingen betrokken psycholoog/orthopedagoog die
het onderwijsleerproces begeleidt. De orthopedagoog verricht onderzoek, levert bijdragen aan
beleidsvorming, de ontwikkeling van het vakgebied en maakt deel uit van de Commissie voor de
Begeleiding.
Functie:
• Adviseren en begeleiden van leerkrachten en pedagogisch medewerkers in de pedagogische
aanpak in de klas
• Werken volgens een integrale aanpak waarbij afgestemd wordt op de onderwijs- en
ondersteuningsbehoefte van de individuele leerling
• Verrichten van diagnostisch onderzoek ten behoeve van advisering van directie, leerkrachten,
pedagogisch medewerkers, ouders/verzorgers etc.
• Trajectbegeleiding nieuwe leerlingen
• Participeren in Commissie voor de Begeleiding
• Mede opstellen van ontwikkelingsperspectiefplannen en signaleringsplannen
• Participeren in een multidisciplinair team
Wij vragen:
• Een afgeronde universitaire opleiding orthopedagogiek of (ontwikkelings-)psychologie met
diagnostiekaantekening
• Registratie als (GZ-)psycholoog/een registratie bij NVO of NIP
• Kennis van en ervaring met psychologisch onderzoek
• Goede sociale en communicatieve vaardigheden
• Flexibele en open houding, vaardig in het geven en ontvangen van feedback
Wij bieden:
• Een gemotiveerd en enthousiast team
• Gevarieerde werkzaamheden bestaande uit diagnostiek, begeleiding, behandeling en
samenwerking met ’s Heeren Loo
• Een interessante en brede doelgroep
• Een tijdelijke benoeming van één jaar met perspectief op een benoeming voor onbepaalde tijd.
Salariëring volgens cao PO.
Sollicitatieprocedure:
• Voor deze vacature wordt zowel intern als extern geworven. Bij gelijke geschiktheid gaan
interne kandidaten voor
• Sollicitatiebrieven dienen uiterlijk 24 oktober 2018 ontvangen te zijn
• Je brief met CV kun je sturen aan De Oeverpieper, t.a.v. Janny Voortman,
janny.voortman@sheerenloo.nl

