Profiel- en
situatieschets

Search orthopedagoog/psycholoog

Amsterdam, maart 2022
Alice Fischer

Passend onderwijs West-Friesland, bestaande uit SWV De Westfriese Knoop en SWV VO West-Friesland is op
zoek naar een

orthopedagoog/psycholoog (0,8 fte)
voor de functie van consulent

Wat ga je doen?
De samenwerkingsverbanden voor primair en voortgezet onderwijs werken aan passend onderwijs voor iedere
leerling in West-Friesland. In de functie van consulent zoek je naar oplossingen voor individuele leerlingen. Je
overlegt met leerlingen, ouders en scholen over een passende plek in het onderwijs. Als het nodig is betrek je
bijvoorbeeld jeugdhulp, leerplicht of andere externe partijen. Soms gaat een leerling naar gespecialiseerd
onderwijs. In dat geval ben je verantwoordelijk voor een deskundigenadvies voor de toelaatbaarheidsverklaring.
Leidend principe is het versterken en professionaliseren van de scholen op het gebied van de geformuleerde basis-,
breedte- en diepteondersteuning. Je zorgt voor aansluiting bij de vraag en behoefte van de scholen vanuit de
schoolondersteuningsprofielen en de ontwikkelingsperspectieven van de leerlingen (OPP). De begeleiding omvat
inhoudelijk alle ontwikkeldomeinen van kinderen, namelijk de cognitieve ontwikkeling, didactische ontwikkeling,
sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische ontwikkeling, gedrag en opvoeding. Je levert vanuit specifieke
kennisgebieden input aan de beleidsontwikkeling en maakt deel uit van de Toewijzingscommissie Ondersteuning
(TCO) van het SWV.

Wie ben jij
Je bent een sterke verbinder die vanuit kennis en betrokkenheid een goede gesprekspartner is voor leerlingen,
ouders, scholen en andere (externe) partijen. Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en bent in staat om in
een complex speelveld oog te hebben voor verschillende belangen zonder het doel uit het oog te verliezen. Je kan
out-of-the-box denken en bent oplossingsgericht.
Je beschikt over
 universitair denk- en werkniveau (o.a. aantoonbare bevoegdheid om diagnostisch onderzoek te doen);
 brede theoretische kennis van (de ontwikkelingen op) het vakgebied van orthopedagogiek/orthodidactiek en
het algemene terrein van leerlingbegeleiding en diepgaande orthopedagogische kennis van
interventieprogramma’s
 inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van het SWV en de scholen;
 inzicht in de sociale en onderwijskundige kaart van de regio;
 vaardigheid in het analyseren van problemen en het zoeken naar passende oplossingen;
 vaardigheid in het plan- en procesmatig werken binnen de kaders van het ondersteuningsplan;
 vaardigheid in het begeleiden van leerlingen;
 vaardigheid in het ontwikkelen van beleid;
 communicatieve en coachende vaardigheden;
 adviesvaardigheden;
 een rijbewijs en eigen vervoer.

Wat bieden wij
Een afwisselende functie in een compacte zich sterk ontwikkelende organisatie waarbij je het verschil kan maken
voor leerlingen en scholen. In het team heerst een mentaliteit van samen doen en samen werken wat maakt dat
iedereen er toe doet. Flexibele werktijden en hybride werken behoort tot de mogelijkheden.
Een baan met uitzicht op een vast dienstverband met goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
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Aanstelling vindt plaats in het Samenwerkingsverband VO West-Friesland, je verricht werkzaamheden voor zowel
het po als het vo.
Inschaling in de CAO VO OOP schaal 11 met onder andere 428 uur vakantie (bij een fulltime aanstelling) en een
13e maand. Een deel van de vakantie mag buiten de schoolvakanties opgenomen worden.

Over Passend onderwijs West-Friesland
In Passend onderwijs West-Friesland werken samenwerkingsverband De Westfriese Knoop en
samenwerkingsverband VO West-Friesland samen aan passend onderwijs in West-Friesland. Dat doen we voor
zowel de scholen in het basis- als die in het voortgezet onderwijs. Het ministerie en de inspectie beschouwen de
samenwerkingsverbanden als twee aparte organisaties. De leiding, het toezicht en medezeggenschap van beide
samenwerkingsverbanden gaan in de praktijk zoveel mogelijk samen.
We verzorgen passend onderwijs met een deskundig team. De samenwerkingsverbanden hebben daarvoor - naast
de mensen van het stafbureau - deskundige consulenten in dienst. Zij staan scholen en ouders bij in hun zoektocht
naar de best mogelijke ondersteuning en onderwijsplek. Ook verzorgen de consulenten de onafhankelijke adviezen
voor de afgifte van de toelaatbaarheidsverklaringen.
Het voltallige team bestaat uit ongeveer twintig mensen met hart voor passend onderwijs.
We heten samenwerkingsverband, omdat we samenwerken mogelijk maken en bevorderen tussen scholen,
onderwijsprofessionals, ondersteunings- en zorgexperts én de ouders om ieder kind in West-Friesland passend
onderwijs te kunnen bieden. Dat doen we met een deskundig team vanuit onze kernwaarden:
Goed I Snel I Dichtbij I Passend.

Praktische informatie en procedure
Als deze vacature je aanspreekt en jij jezelf in dit profiel herkent, horen wij graag van je.
Voor meer informatie kun je terecht op www.passendonderwijswf.nl of contact opnemen met Alice Fischer.
We ontvangen je brief en curriculum vitae graag via www.vbent.org, ter attentie van Alice Fischer, onder
vermelding van vacaturenummer 20220167.
We zien je reactie graag uiterlijk 8 mei 2022 tegemoet.
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