Vacature orthopedagoog / psycholoog
Cor Emousschool Den Haag
Voor onze locatie Den Haag is Stichting VierTaal voor de Cor Emousschool
per 1 december 2019 voor een zwangerschapsvervanging op zoek naar een
enthousiaste

Orthopedagoog / psycholoog (0,8 fte)
Stichting VierTaal is de instelling voor openbaar cluster 2 onderwijs en biedt onderwijs en
begeleiding aan leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking. Een deel van
de leerlingen is gediagnosticeerd met een autismespectrumstoornis.
De Regio Den Haag heeft drie afdelingen:
● De Cor Emousschool, speciaal onderwijs;
● Het VierTaal College, speciaal voortgezet onderwijs;
● Ambulante Dienstverlening.
Functie / taakomschrijving
De orthopedagoog / psycholoog verricht werkzaamheden gericht op de begeleiding aan
leerlingen met een communicatieve beperking, o.a. psycho- en orthodidactisch onderzoek. Je
levert een bijdrage aan verschillende multidisciplinaire overleggen en aan het vormgeven van
het onderwijs. De werkzaamheden zullen plaatsvinden op de Cor Emousschool (SO afdeling).
Kernactiviteiten
Als orthopedagoog / psycholoog zal je onder meer de volgende werkzaamheden verrichten:
● je functioneert in een multidisciplinair team;
● je verricht diagnostisch onderzoek, neemt tests af, analyseert en bespreekt de
testresultaten ten behoeve van advisering, behandeling, begeleiding;
● je analyseert gegevens van toeleverende scholen;
● je ondersteunt professionals bij het beschrijven van de onderwijsbehoeften;
● je observeert de leerlingen individueel en in groepsverband;
● je doet handelings- en opbrengstgerichte begeleiding binnen de school;
● je levert een bijdrage aan verschillende (multidisciplinaire) besprekingen
(leerlingbespreking, groepsbespreking, zorgbespreking e.a.);
● je verwijst en begeleidt leerlingen naar externe instellingen voor hulpverlening.
Kennis, inzicht en vaardigheden
● affiniteit hebben met het speciaal onderwijs (cluster 2);
● geduldig en oplossingsgericht zijn;
● kennis van doorgaande ontwikkeling en perspectieven van kinderen;
● goede communicatieve vaardigheden en ICT vaardigheden hebben;
● een actieve en betrokken houding hebben.
Functie eisen
● afgeronde universitaire opleiding psychologie / orthopedagogiek met basisaantekening
psychodiagnostiek;
● ervaring in het onderwijs is een pré.

Wij bieden
● een uitdagende functie;
● coaching en interne scholing;
● een leuke school en een gezellig team.
Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een zwangerschapsvervanging van 1 december 2019 tot 1 mei 2020. De functie
is ingeschaald conform de cao PO, schaal 11. De functieomschrijving is opvraagbaar bij
j.vanvulpen@viertaal.nl.
Informatie en Sollicitaties
Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Jerney Bierhuis,
j.bierhuis@viertaal.nl.
Je kunt je sollicitatiebrief met curriculum vitae vòòr 18 september 2019 sturen naar
mevrouw Joane van Vulpen, e-mailadres j.vanvulpen@viertaal.nl, o.v.v. sollicitatie
orthopedagoog / psycholoog, t.a.v. mevrouw Ingrid Okhuijsen, regiodirecteur.
De vacature wordt gelijktijdig intern binnen VierTaal en extern opengesteld.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

