Samenwerkingsverband V(S)O 25.06 zoekt i.v.m. uitbreiding van werkzaamheden op korte termijn een

(School)psycholoog of orthopedagoog (1,0 fte)
De omgeving
Samenwerkingsverband V(S)O 25.06 is een stichting, waaraan de scholen voor voortgezet en voortgezet
speciaal onderwijs in de regio Arnhem, Overbetuwe, Lingewaard, Renkum en (een deel van) Rheden deelnemen.
De intentie bestaat om per 1 januari 2020 te fuseren met Samenwerkingsverband V(S)O 25.04 waardoor ons
werkgebied zal worden uitgebreid met scholen in de regio Duiven, Westervoort, Zevenaar, Rijnwaarden en (een
deel van) Montferland. De stichting wordt ondersteund door het bureau van het samenwerkingsverband, een
team van acht personen. Het Onderwijsloket is onderdeel hiervan.
Het Onderwijsloket is uitgegroeid tot de wegwijzer voor leerlingen, ouders, zorg- en ondersteuningscoördinatoren,
leerplichtambtenaren, jeugdzorgmedewerkers, onderwijsconsulenten en andere professionals die met jongeren
werken. Als medewerker van het Onderwijsloket heb je een belangrijke rol in de ondersteuning van onze scholen.
Je helpt bij het in beeld brengen van de onderwijsbehoeften en bij het vinden van een passende plek waar dit
gerealiseerd kan worden.
De werkzaamheden

Het fungeren als vast contactpersoon in het ondersteunen en faciliteren van scholen

Het behandelen van casuïstiek, waarbij advisering en monitoring van het proces centraal staan

Het beoordelen van aanvragen ten behoeve van toelaatbaarheidsverklaringen (TLV’s) voor het
praktijkonderwijs (PRO) of voortgezet speciaal onderwijs (VSO)

Het vertalen van relevante regel- en wetgeving naar de onderwijspraktijk

Het organiseren en voorzitten van bijeenkomsten, waar onderwijsprofessionals kunnen netwerken en
ervaringen uitwisselen

Het voeren van netwerkgesprekken met samenwerkingspartners

Het voeren van consultatiegesprekken bij basisscholen m.b.t. een passende plek in het V(S)O

Een bijdrage leveren aan de verdere beleidsontwikkeling Passend Onderwijs
Jouw profiel

Om deze functie goed uit te kunnen voeren beschik je over een afgeronde universitaire opleiding
(school)psychologie of orthopedagogiek;

je hebt een aantal jaren aantoonbare werkervaring op het gebied van advisering en ondersteuning
binnen het onderwijs;

je beschikt over analytisch denkvermogen en kunt uitstekend verbanden leggen;

je bent in staat gedrag te vertalen naar ondersteuningsbehoeften en op basis hiervan effectieve
interventies in en door scholen voor te stellen / door school voorgestelde interventies op hun effectiviteit
te beoordelen;

je bent in staat om de ondersteuningsmogelijkheden van de VO- én de VSO-scholen van dit
samenwerkingsverband in beeld te brengen;

je legt verbinding met samenwerkingspartners, zowel op casus- als beleidsniveau

je hebt ervaring met het verzamelen, ordenen en evalueren van gegevens ten behoeve van
beleidsvoorbereiding en –evaluatie

je hebt kennis van de sociale kaart van de regio.

je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel in woord als in schrift en blijkend uit
ervaring

je durft kritische vragen te stellen en bent erop gericht om elkaars kennis en expertise binnen het team
te benutten;

je bent een teamspeler die ook in staat is om zelfstandig te werken.
Wat bieden wij?
Je komt terecht in een klein en hecht team. Inschaling geschiedt volgens de CAO VO.
Solliciteren?
Je kunt reageren door middel van een korte motivatiebrief en een cv. Stuur deze uiterlijk 23 september 2019
naar loket@swv2506.nl. Voor vragen kun je telefonisch contact opnemen met Céline Janssen via 026-3650321.
Sollicitatiegesprekken zullen in week 40 of 41 worden gevoerd.

