Vacature Ambulant begeleider Primair Onderwijs
VierTaal is een instelling met scholen en ambulante diensten voor leerlingen met een auditieve- en/of
communicatieve beperking of voor slechthorende leerlingen. Naast onderwijs biedt VierTaal toeleiding
naar cluster 2 en ondersteuning in het regulier onderwijs. VierTaal heeft 3 locaties; Amsterdam, Den
Haag en Schagen. VierTaal heeft een missie. De missie vertelt in één zin wat wij belangrijk vinden in ons
werk.

VierTaal vindt het belangrijk dat alle leerlingen gelijke kansen krijgen in het onderwijs. Onze leerlingen
hebben andere/ meer begeleiding nodig dan de reguliere leerling. We houden rekening met verschillen
zodat alle leerlingen gelijke kansen krijgen op een goede toekomst.
De regio Amsterdam heeft 5 scholen; De Alexander Roozendaalschool (TOS) in Amsterdam, Almere en
Purmerend en de professor Burgerschool (SH) in Amsterdam. Daarnaast is er een afdeling Ambulante
Dienstverlening PO en aan Ambulante dienst VO/MBO. Deze verzorgen begeleiding in de regio
Amsterdam- Diemen, Amstelronde, Waterland en Uithoorn. De Ambulante Dienst (AD) heeft als doel om
scholen in staat te stellen om leerlingen op de beste manier te begeleiden en ondersteunen.
Wegens toename van het aantal arrangementen en pensionering van collega’s zoekt de
Ambulante Dienst PO Viertaal Amsterdam met ingang van het nieuwe jaar enthousiaste,
zelfstandige en flexibele collega’s

Ambulant Begeleiders (24-40 uur)
Als ambulant begeleider begeleid, coach en adviseer je leerkrachten, ouders en leerlingen in het regulier
onderwijs. In dialoog met school en ouders spreek je af welke diensten je verleent en adviseer je de
school in cluster 2 specifieke handelingsplannen. Daarnaast verzorg je voorlichting en kennisoverdracht,
zowel individueel als aan groepen. Verder verzorg je de administratie rond de leerlingbegeleiding. Ook
lever je een bijdragen aan de ambulante dienst en overleg je met collega ambulant begeleiders.
Daarom zoeken wij collega’s die de volgende kwaliteiten hebben:
● Kennis van leren en onderwijzen in het regulier onderwijs gericht op kwaliteit
● Professionele beroepshouding met communicatieve vaardigheden
● Uitstekend kunnen plannen en organiseren
● Ervaring met begeleiden van onderwijs collega's en leerlingen
● Uitdaging zien in het samenwerken met verschillende groepen
● Persoonlijk ondernemerschap
● Volledig maar toch kort en bondig kunnen rapporteren
Wat kunnen wij jou bieden
●
●
●
●
●
●
●

een interessante en boeiende doelgroep
een afwisselende en zelfstandige functie waarin je leerkrachten en leerlingen in het regulier
onderwijs coacht en begeleidt
een AD en stichting die sterk in ontwikkeling zijn
een werkomgeving met enthousiaste en deskundige collega’s welke gericht is op samenwerking
professionele ruimte en verantwoordelijkheid binnen de kaders van de AD
interne opleiding TOS/SH voor nieuwe medewerkers en een aantrekkelijk scholingsaanbod
begeleiding van leerlingen in regio Amsterdam West/ Centrum/ Noord

Wat vragen wij
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Verplicht diploma: HBO leraar-basisonderwijs, met aanvullende opleiding (bv Master SEN, RT, IB,
orthopedagogiek of bereidheid tot behalen hiervan). (Eventueel HBO logopedie met aanvullende
opleiding.)
brede didactische en pedagogische kennis en ervaring in het PO
ervaring op het gebied van coachen en begeleiden van leerkrachten en leerlingen
bekendheid met de ontwikkelingen Passend Onderwijs
ervaring met SH/TOS/ASS is een pré
denken en handelen vanuit kansen kijkend vanuit het ontwikkelingsperspectief van leerlingen
een transparante attitude, communicatieve vaardigheden en reflectievermogen
goed kunnen organiseren en plannen
flexibiliteit en enthousiasmerende persoonlijkheid
beschikking over auto en rijbewijs (of fiets in de stad)
woonachtig in de regio

Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd. Wij zijn opzoek
naar meerdere collega’s waarbij de aanstellingsomvang verschillend kan zijn, tussen 24 uur tot 40 uur.
De vaste werkdagen zijn op dinsdag en donderdag.
De functie is ingeschaald conform de CAO PO in salarisschaal L11. De vacature wordt gelijktijdig intern
binnen VierTaal en extern opengesteld.
Informatie en sollicitatie
Meer informatie over de Ambulante Dienst PO kun je vinden op website van VierTaal; www.viertaal.nl
of opvragen bij Marieke Wolfsen, teamleider Ambulante Dienst
Per mail: m.wolfsen@viertaal.nl
Tel: 020 - 6698147 of 06 - 19013520
Uw sollicitatiebrief en curriculum vitae kunt vóór 3 december mailen naar Marieke Wolfsen;
m.wolfsen@viertaal.nl onder vermelding “Sollicitatie Ambulant begeleider PO”

