Plateau Integrale Kindcentra zoekt per 1 februari 2021
een Orthopedagoog-Generalist wtf 0.6 (eventueel tijdelijk 0,2 extra)

Plateau Integrale Kindcentra is binnen de gemeente Assen dé organisatie voor openbaar primair
onderwijs en voor kinderopvang. Iedere dag komen op de 14 locaties Integrale Kindcentra (IKC)
ca. 3600 kinderen van 0 tot 13 samen om te leren, te spelen, elkaar te ontmoeten en om zich te
ontwikkelen.
Uitgangspunt voor alle activiteiten binnen Plateau is dat het belang van het kind voorop staat.
Kinderen worden onderwezen en ondersteund in hun ontwikkeling en voorbereid op een solide
positie in en een betekenisvolle participatie aan de maatschappij.
Plateau heeft een expertiseteam waar de kindcentra gebruik van kunnen maken. Het
expertiseteam bestaat uit vier orthopedagogen, ambulant begeleider cluster 3, regievoerder
passend onderwijs en een NT-2 specialist.
Het hart van de werkzaamheden van de orthopedagogen wordt gevormd door de consultatieve
leerlingbespreking. Daarnaast voeren zij observaties en onderzoeken uit gevolgd door
handelingsgerichte adviezen. Als orthopedagoog maak je ook deel uit van een interventieteam
waar de orthopedagoog en twee leerkrachten zich richten op ondersteuning bij crisissituaties en
complexe casussen.
Functie-eisen:
Academisch werk- en denkniveau in één van de gedragswetenschappen, bij voorkeur
orthopedagogiek;
Brede theoretische kennis en ruime werkervaring binnen het onderwijsveld;
Kennis van en bevoegdheden op het gebied van de diagnostiek t.a.v. leer- en
gedragsproblematiek;
Ervaring met afnemen van psychologisch, didactisch en pedagogisch onderzoek;
Ervaring en inzicht in de zorgstructuur binnen het reguliere basisonderwijs en het
samenwerken binnen een team;
Ervaring met het opstellen van en werken met handelingsplannen en
ontwikkelingsperspectieven, handelingsgericht- en planmatig werken;
Ervaring in het voeren van (advies)gesprekken met ouders, leerkrachten en leerlingen;
Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
BIG/NVO geregistreerd.
Opleidingseisen:
Universitaire opleiding orthopedagogiek;
Diagnostische bevoegdheid;
Registratie als Orthopedagoog-Generalist;
Bereidheid tot verdere professionalisering.

Competenties:
Analytisch denkvermogen;
Goede communicatieve eigenschappen;
Flexibel en coöperatief;
Zelfstandig en ondernemend;
Een respectvolle, maar kritische opstelling;
Stressbestendig.
Algemene informatie
Bezoek de website www.plateau-assen.nl voor meer informatie
Nadere informatie is ook op te vragen bij Rosemary Poth, onderwijskundig beleidsmedewerker
via 06-16713050
Salariëring conform cao PO schaal 11
Sluitingsdatum sollicitatiebrieven en CV op zondag 3 januari 2021
Sollicitatiegesprekken zijn gepland in de middag van 12 januari 2021
Sollicitatiebrieven mailen naar secretariaat@plateau-assen.nl

