Samenwerkingsverband Fultura is op zoek naar een (ervaren)
Orthopedagoog die van aanpakken weet. Ben je iemand die het
verschil wil maken in het leven van een jongere en wil je het beste
uit jongeren, ouders, scholen en collega’s halen? Kom dan werken
bij Samenwerkingsverband Fultura als Orthopedagoog.

We zoeken per 1 augustus een
Orthopedagoog (generalist)/ (school)psycholoog/gedragswetenschapper
voor 24-40 uur per week.
Dit doet een orthopedagoog die van een uitdaging houdt
De orthopedagoog speelt een belangrijke rol in de ondersteuning binnen het
samenwerkingsverband. Deze rol bestaat uit het coachen en adviseren van docenten,
ondersteuningscoördinatoren en leerlingbegeleiders bij het begeleiden van leerlingen met een
ondersteuningsvraag. Dit doet de orthopedagoog door te verbinden, handelingsadviezen te
formuleren, diagnosticeren en zitting in het multidisciplinair overleg in de aangesloten scholen dan
wel het OPDC. Daarnaast is de orthopedagoog betrokken bij beleidsontwikkeling en vormgeven van
de ondersteuningsstructuur.
Hoofdtaken
• De orthopedagoog/psycholoog voert intake-, evaluatie- en eindgesprekken met leerling en
ouders en andere betrokkenen zoals hulpverlening en leerplichtambtenaren.
• De orthopedagoog/psycholoog neemt deel aan multidisciplinaire overleggen waarbij
Ontwikkelingsperspectieven (OPP) en voortgang van de leerling wordt besproken.
• Het adviseren/coachen van docenten en mentoren en het verstrekken van
handelingsgerichte adviezen.
• 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
• Diagnostiek op het gebeid van sociaal-emotionele ontwikkeling, intelligentie en
leerstoornissen
Wat bieden wij
• een afwisselende en uitdagende functie in een plezierige werkomgeving binnen een
enthousiast, innovatief, klein team.
• De functie is ingeschaald in schaal 11 (bruto € 5.087,- bij een volledige baan) conform de
geldende cao voor voortgezet onderwijs.
• wij bieden een tijdelijke aanstelling voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vaste
aanstelling.
Solliciteren of meer weten?
Ben jij de Orthopedagoog die we missen? Dan nodigen we je graag uit om direct te reageren, maar in
ieder geval uiterlijk 1 juni 2022. De sollicitatiegesprekken staan ingepland voor dinsdagmiddag 7 juni
a.s. Heb je nog vragen of wil je meer weten over de functie? Neem dan contact op met mevr. Atsje
van der Meulen (06-30916093 / AvanderMeulen@fultura.nl ) of dhr. Teunis Wagenaar (06-37284036
/ TWagenaar@fultura.nl). Je kunt ook kijken op www.fultura.nl voor meer informatie. Solliciteren
kan door een motivatiebrief en een actueel cv te sturen.

