Samenwerkingsverband Fultura
zoekt zo spoedig mogelijk een

Orthopedagoog/(school) psycholoog (0.4 fte)
Het betreft een tijdelijke vervangingsvacature.

Achtergrond
Het samenwerkingsverband Fultura is een samenwerkingsverband voor Passend voortgezet
Onderwijs en bestaat uit zes schoolbesturen met in totaal negen schoollocaties en circa 6700
leerlingen.
Het samenwerkingsverband heeft klein bureau dat gehuisvest is onder een dak met het
orthopedagogisch didactisch centrum (OPDC). Er werken in totaal 14 mensen onder leiding van een
directeur.
Binnen het OPDC worden jongeren ondersteund die tijdelijk niet op hun reguliere school onderwijs
kunnen volgen (Fultura- Maatwerk), die vanuit een thuiszitterssituatie weer terug aan het komen zijn
richting regelmatig schoolbezoek (Fultura-Flex) of die zich voorbereiden op de entree-opleiding van
het MBO (Fultura-Forte). Daarnaast wordt binnen het expertisecentrum van het OPDC diagnostische
tests afgenomen ter ondersteuning van ondersteuningsvragen van jongeren. De orthopedagogen
hebben ook een rol binnen de scholen van het samenwerkingsverband en ondersteunen de scholen
met allerlei zaken rond leerlingen die een (extra) ondersteuningsvraag hebben.

De Functie
We zoeken voor bovenstaande werkzaamheden een ervaren orthopedagoog/(school) psycholoog,
met een basisaantekening psychodiagnostiek. Een opleiding tot GZ psycholoog of orthopedagoog
generalist strekt tot aanbeveling.

Taken
 De orthopedagoog/psycholoog verricht psychodiagnostisch en orthodidactisch onderzoek gericht
op een verantwoorde plaatsing van de leerlingen in de school dan wel het OPDC.
 De orthopedagoog/psycholoog neemt deel aan multidisciplinaire vergaderingen waarin
handelingsplannen, methoden en voortgang van de leerling worden besproken.
 Neemt deel aan teamvergaderingen en draagt vanuit de eigen invalshoek bij aan het tot stand
komen van onderwijsperspectiefplan (OPP) en de pedagogische en/of didactische aanpak van de
leerlingen zowel binnen het OPDC als binnen de scholen van het samenwerkingsverband;
 Het voeren van intake-, evaluatie- en eindgesprekken met leerling, ouders en alle overige
betrokkenen.

Wat vragen wij?
Kennis en vaardigheden
Wij zoeken iemand met
 brede theoretische kennis van (de ontwikkelingen op) het vakgebied van
orthopedagogiek/orthodidactiek en het algemene terrein van de leerlingbegeleiding;
 kennis van de gedragspatronen (o.a. diverse culturele achtergronden) van de leerling(en);






inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van het samenwerkingsverband en/of school;
vaardigheid in het analyseren van specifieke hulpvragen en het zoeken naar passende
oplossingen;
vaardigheid in het begeleiden van leerlingen;
vaardigheid in het adviseren van ouders/opvoeders, het team binnen het OPDC, de teams
binnen de scholen.

Competenties
Wij zoeken iemand met de volgende competenties
 Verbindend: is in staat bruggen te bouwen en mensen tot elkaar te brengen.
 Resultaatgericht: is in staat resultaat te boeken binnen de opgedragen kaders en
afgesproken tijd.
 Nieuwsgierig: aandacht voor nieuwe informatie en deze effectief toepassen

Wat bieden wij?
Een afwisselende en uitdagende functie in een plezierige werkomgeving. De functie is ingedeeld in
salarisschaal 11 conform de geldende cao voor voortgezet onderwijs

De procedure
Inlichtingen kunt u telefonisch inwinnen bij de directeur van het samenwerkingsverband Fultura:
mw. Dr Nellie Harms (0620389428) U kunt uw sollicitatie en CV via email richten aan de directeur
(NHarms@fultura.nl) uiterlijk 6 januari 2019. De sollicitatiegesprekken staan gepland voor
donderdagmiddag 10 januari 2019.

