VACATURE GEDRAGSDESKUNDIGE
Voor onze locaties Purmerend en Almere is de Alexander Roozendaalschool (Stichting
VierTaal) in verband met tijdelijke vervanging per direct tot en met 12 juli 2019

Gedragsdeskundige (Orthopedagoog/psycholoog), 0,4 - 0,6 fte
De Alexander Roozendaalschool (ARS) is een school voor speciaal onderwijs aan kinderen met
taalontwikkelingsstoornissen (TOS) - cluster 2 onderwijs en is onderdeel van stichting VierTaal.
Bij onze school zijn leerlingen welkom in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Ze hebben een
taalontwikkelingsstoornis en als gevolg daarvan kunnen zich op een of meer
ontwikkelingsgebieden (spraak/taal, sociaal/emotioneel, cognitief, sensomotorisch en schoolse
vaardigheden) achterstanden voor doen.
Functie-/taakomschrijving
De orthopedagoog/psycholoog van de Alexander Roozendaalschool verricht werkzaamheden
gericht op plaatsing van en het vormgeven van onderwijs en begeleiding aan leerlingen met een
communicatieve beperking. Dit omvat o.a. psycho- en orthodidactisch onderzoek en levert een
bijdrage aan verschillende multidisciplinaire overleggen.
Kernactiviteiten
Als orthopedagoog/psycholoog zal je onder meer de volgende werkzaamheden verrichten:
● Verricht diagnostisch onderzoek, neemt tests af, analyseert en bespreekt de
testresultaten ten behoeve van advisering, behandeling, begeleiding;
● Analyseert gegevens van toeleverende scholen;
● Observeert de leerlingen individueel en in groepsverband;
● Handelings- en opbrengstgerichte begeleiding binnen de school (opstellen van plan van
aanpak);
● De orthopedagoog/psycholoog functioneert in een multidisciplinair team;
● Woont leerling- en groepsbesprekingen bij;
● Verwijst en begeleidt leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften naar externe
instellingen voor hulpverlening en coördineert dit.
Kennis, inzicht en vaardigheden
● Affiniteit met het speciaal (voortgezet) onderwijs (cluster 2);
● Daadkrachtig, besluitvaardig, communicatief sterk (ook in ICT vaardigheden);
● Geduldig en oplossingsgericht;
● Teamspeler;
● Actieve en betrokken houding;
● Je geeft gevraagd en ongevraagd passend advies.

Functie eisen
● Afgeronde universitaire opleiding psychologie/orthopedagogiek met basisaantekening
psychodiagnostiek;
● Je moet bereid zijn om op de locaties in Amsterdam, Purmerend en/of Almere te werken
(vaste dagen en in overleg);
● In het bezit van een rijbewijs en auto is een pré;
● Ervaring in het onderwijs is een pré;
● Postmasteropleiding GZ, K&J NIP, OG is een pré;
● Afnemen van dyslexie-onderzoek is een pré.
Wij bieden
● Een uitdagende functie;
● Coaching en interne scholing;
● Werken in een breed multidisciplinair team en in samenwerking met andere
gedragsdeskundigen;
● Een leuke school en een gezellig team.
Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een functie in verband met vervanging, verdeeld over de locaties Purmerend en
Almere. De functie is ingeschaald conform de CAO PO in schaal L11. De te werken dagen zijn in
overleg.
Informatie en sollicitaties
Voor nadere informatie over deze vacature kan je contact opnemen met Eva Waij,
zorgcoördinator ARS, via e.waij@viertaal.nl. Je kunt haar ook benaderen voor een
functiebeschrijving.
Je kunt je sollicitatiebrief met curriculum vitae sturen naar Erna Blom, teamleider. E-mailadres
e.blom@viertaal.nl, onder vermelding van sollicitatie gedragsdeskundige, ter attentie van L.
Rigter (regiodirecteur).
De vacature wordt gelijktijdig zowel intern binnen VierTaal als extern opengesteld.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

