VACATURE AMBULANT BEGELEIDER
Voor onze locatie Amsterdam is de Ambulante Dienst (Stichting VierTaal, cluster 2
voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs) met ingang van 1 augustus 2019
op zoek naar een
Ambulant begeleider (1,0 fte)
De Dienst Ambulante Dienstverlening VO en MBO Viertaal is een organisatie voor ambulante
dienstverlening voor leerlingen met auditieve en/of communicatieve problemen in de leeftijd van 12
tot ongeveer 25 jaar. Wij bieden begeleiding aan leerlingen en studenten in het regulier voortgezet
onderwijs (VO) en het middelbaar beroepsonderwijs (MBO). De ambulant begeleiders van onze
dienst verzorgen extra ondersteuning voor de leerling en begeleidt de school/instelling bij de
mogelijke aanpassingen die in het onderwijs nodig zijn.
Functie-inhoud
Als Ambulant begeleider houd je je o.a. bezig met de volgende taken:
● Begeleiden en coachen van docenten en leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs en
MBO voor leerlingen met auditieve/communicatieve beperkingen;
● Uitvoeren van ondersteunende activiteiten ten behoeve van de begeleiding;
● Het onderhouden van contacten met verschillende betrokkenen en instanties;
● Coördineren van de extra (onderwijs) zorg rond de geïndiceerde leerlingen;
● Het geven van voorlichting, scholing en informatie.
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Afgeronde lerarenopleiding, pabo of logopedie opleiding met bij voorkeur Master SEN of
vergelijkbare opleiding;
Ervaring in het voortgezet onderwijs en/of middelbaar beroepsonderwijs;
Brede kennis en ervaring met slechthorende leerlingen is een pré;
Ervaring met leerlingen met communicatieve problematiek;
Ervaring met coaching van docenten in het onderwijs;
Diagnostische kennis en vaardigheden en het kunnen interpreteren van
onderzoeksgegevens;
Onderzoeksgegevens om kunnen zetten in handelingsadviezen op diverse niveaus;
Ervaring in het leiden van gesprekken;
Ervaring in het kunnen opbouwen van een leerlingdossier;
Ervaring in het ondersteunen en schrijven van ondersteuningsplannen en
ontwikkelingsperspectieven en het evalueren hiervan;
Kunnen participeren in een team maar ook zelfstandig kunnen werken;
In bezit zijn van rijbewijs en eigen vervoer.

Wij bieden:
● Een betrokken team waarbinnen je zelfstandig kunt werken;
● Ruimte om zelf initiatieven te nemen;
● Flexibele werkplekken met voorzieningen;
● Een heldere organisatie met duidelijke afspraken en beleid;
● Scholingsmogelijkheden.
VierTaal vraagt kandidaten uit haar doelgroepen (doof of slechthorend, TOS, ASS) uitdrukkelijk om te
solliciteren.
Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een aanstelling voor de duur van een jaar met uitzicht op een vaste aanstelling bij goed
functioneren. De vacature heeft een werktijdfactor van 1,0 fte (in overleg). De functie is ingeschaald
conform de CAO PO, schaal L11.
Informatie
Voor informatie kunt u contact opnemen met de teamleider van de Ambulante Dienst, Renno van
der Linde, telefoonnummer 06-10174406 of r.vanderlinde@viertaal.nl.
Heb je interesse in deze vacature? Stuur dan uiterlijk 14 juni 2019 je sollicitatiebrief met bijbehorend
CV naar r.vanderlinde@viertaal.nl onder vermelding van sollicitatie Ambulant begeleider.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

