Vacature orthopedagoog /psycholoog
SWV PO de Meierij
(wtf 0,6)
Per 01-09-2021, of zo spoedig mogelijk daarna, zoekt Samenwerkingsverband PO de Meierij
een orthopedagoog/psycholoog voor de regio Noord.
Ben je toe aan een nieuwe uitdaging en neem jij je ervaring en passie graag mee bij de
ondersteuning en begeleiding van kinderen en leerkrachten uit het basisonderwijs?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
SWV PO de Meierij is verantwoordelijk voor het bieden van Passend Onderwijs en ondersteuning
voor alle leerlingen binnen de Meierij. Het werkgebied betreft de regio’s Midden (’s-Hertogenbosch),
Zuid (Vught, Boxtel, Sint-Michielsgestel, Schijndel) en Noord (Zaltbommel en Maasdriel).
Taken
De orthopedagoog biedt ondersteuning en begeleiding aan scholen en leerkrachten voor leerlingen
met specifieke ondersteuningsbehoeften. Het doel hiervan is een optimale ontwikkeling van deze
leerlingen te bevorderen waarbij het gebruik maken van de talenten en mogelijkheden van het kind
van groot belang is.
De orthopedagoog werkt op alle scholen. Met deze scholen wordt in gesprek gegaan over beleid,
doelen en de ontwikkeling van de school wat betreft passend onderwijs. De orthopedagoog werkt
samen met zijn/haar collega’s aan de ontwikkeling van passend onderwijs binnen SWV PO de Meierij.
Belangrijke kerncompetenties en vaardigheden
 Analyseren van ondersteuningsvragen en mede ontwerpen van arrangementen voor kinderen
die in aanmerking komen voor specifieke ondersteuning.


Handelings- en resultaatgerichte begeleiding; het kunnen voeren van adviesgesprekken met
leerkrachten, intern begeleiders, directeuren en ouders.



Coachen en begeleiden scholen en zich kunnen opstellen als critical friend.



Kennis van leren en onderwijzen binnen het primair onderwijs.



WO werk- en denkniveau.

Benoeming
De benoeming vindt plaats in schaal 11 (CAO PO) op basis van een tijdelijke aanstelling van één jaar
met uitzicht op een vast dienstverband.
Informatie en procedure
Je motivatie en curriculum vitae kun je tot uiterlijk 9 juli 2021 sturen naar Monique de Gruyl via
m.degruyl@demeierij-po.nl Inlichtingen kunnen ingewonnen worden bij Mary-Ann van Hoof;
ondersteuningsmanager regio Noord via 06-30573074.
De gesprekken vinden plaats in de week 28.
Informatie over SWV PO de Meierij is te vinden op onze website: www.demeierij-po.nl

Competentieprofiel orthopedagoog/psycholoog
 Is in staat om leerkrachten te coachen en te begeleiden en hun handelen zo af te
stemmen dat er sprake is van groei in welbevinden en ontwikkeling van zowel leerlingen
als de leerkracht.
 Is expert op de terreinen van didactiek, pedagogiek en klassenmanagement en in staat
om dit, passend bij de ondersteuningsvraag binnen de context van de groep, zo over te
brengen dat het handelingsrepertoire van de leerkracht vergroot wordt.
 Kan vanuit een wetenschappelijk kader onderzoek uitvoeren- en lezen op terreinen
orthopedagogiek en (neuro-)psychologie
 Kan scholen ondersteunen bij het ontwerpen en uitvoeren van arrangementen.
 Is expert in handelingsgericht denken en werken waarbij het kind in relatie tot zijn
context (school en thuis) centraal staat.
 Is innovatief ingesteld en zijn in staat om out of the box te handelen.
 Is voor de scholen een critical friend. Neemt de tijd om zich te verdiepen in de context
van het geleverde werk en de gewenste uitkomst waar naartoe gewerkt wordt. Voelt
zich medeverantwoordelijk voor het succes van het werk en kan zich definiëren als een
vertrouwd persoon die prikkelende vragen stelt, een ander perspectief geeft op
relevante informatie en feedback levert op iemands werk.
 Kan ondersteuningsvragen beantwoorden, die voortvloeien uit de volgende leerlingkenmerken:
- Leer- en ontwikkelingsproblemen
- Taak- en werkhoudingsproblemen
- Sociaal emotionele ontwikkeling
- Specifieke gedragskenmerken

