Wij zijn op zoek naar een:
Orthopedagoog/Psycholoog (0.6 fte)
Achtergrond
Fultura is een samenwerkingsverband voor Passend voortgezet Onderwijs en bestaat uit zes
schoolbesturen met in totaal acht scholen en een OPDC.
Binnen het OPDC worden jongeren ondersteund die tijdelijk niet op hun eigen school onderwijs
kunnen volgen. Daarnaast worden binnen het expertisecentrum van het OPDC diagnostische testen
afgenomen.
De orthopedagoog heeft ook een rol binnen de scholen en ondersteunt hen bij leerlingen met een
(extra) ondersteuningsvraag. Voor de ondersteuning op de school zoeken we in het kader van deze
vacature specifiek iemand met kennis op het gebied van Autisme Spectrum Stoornissen.

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

Taken

• De orthopedagoog verricht psychodiagnostisch en orthodidactisch onderzoek
• Neemt deel aan diverse overleggen 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 overige
betrokkenen

Jij bent:
•
•
•
•
•

Goed bekend met passend- en inclusief onderwijs
Communicatief, empathisch en omgevingssensitief
Besluitvaardig
Analytisch en kunt handelen vanuit visie en kennis
Ervaren als gaat om de uitgangspunten van handelingsgericht werken en adviseren

Wij bieden:
•

•
•

Een organisatie met hart voor het passend onderwijs en leerlingen
Een enthousiast team en dynamische werkomgeving
Salarisschaal 11 conform de geldende cao voor voortgezet onderwijs

De procedure
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Tinie Sterenborg, waarnemend directeur, 0655192395. Algemene informatie is te vinden op www.fultura.nl
Je kunt je motivatiebrief en cv tot uiterlijk 12 juni 2021 sturen naar directie@fultura.nl. De gesprekken
vinden in overleg plaats in de week van 21 t/m 25 juni.

