Vacature onderwijskundig adviseur /
Interim Zorgcoördinator VO
Over ZIEN in de Klas
ZIEN in de Klas is het leukste en beste onderwijsadviesbureau van Nederland! Onze missie is: alle klassen gelukkig
zien en gelijke kansen voor elk kind. We werken met ruim 80 gemotiveerde collega’s samen om onze droom werkelijkheid te maken door te investeren in goed onderwijs. Onze kernwaarden Kwaliteit, Samen Groeien en Plezier staan
centraal bij alles wat we doen. In onze werkzaamheden vormen de uitgangspunten van handelings- en oplossingsgericht werken de basis. We zijn een jong, ambitieus en inspirerende organisatie en werken in een groot deel van Nederland in het primair onderwijs. Omdat we ook in het voortgezet onderwijs steeds beter gevonden worden en onze kennis mogen inzetten, zijn we op zoek naar nieuwe collega’s met VO ervaring als Zorgcoördinator of Orthopedagoog.

Hoe ziet jouw baan eruit bij ZIEN in de Klas?
In deze functie ben je werkzaam op leerling-, groeps-, en schoolniveau. Jouw doel is het ondersteunen van schoolteams bij vragen omtrent klassenmanagement, pedagogisch klimaat en het opstellen van ontwikkelingsperspectieven.
Je bent verantwoordelijk voor het implementeren en borgen van handelingsgericht werken binnen de school en het
verbeteren van de ondersteuningsstructuur. De werkzaamheden variëren van het uitvoeren van arrangementen en
maatwerktrajecten, tot het geven van workshops en trainingen voor schoolteams, waarin onderwerpen als effectieve
leerlingbespreking, oplossingsgerichte gesprekken, executieve functies in de klas, motivatie en aanpak van een lastige
groep aan bod komen. Je weet de vertaalslag te maken van theorie naar praktijk, kijkt daarbij naar de mogelijkheden
binnen de huidige onderwijssetting en zoekt naar oplossingen die voor leerling, ouders en school haalbaar zijn.

Wat zoeken wij in jou?
Je wordt blij van het werken met de VO doelgroep en de uitdagingen die deze leeftijdscategorie met zich meebrengt.
Je bent op de hoogte van de organisatie en zorgstructuren binnen VO-scholen en gewend om te werken binnen grotere teams en/of met verschillende ketenpartners. Het is belangrijk dat je stevig in je schoenen staat en verbindend kunt
optreden. Je bent ondernemend en werkt doelgericht om onderwijskundige vraagstukken daadkrachtig en oplossingsgericht aan te pakken. Je bent goed in je afstemming, kan snel een situatie analyseren, staat open voor feedback en
bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen je vakgebied. Je blijft voortdurend ontwikkelen en reflecteren
en gaat na waar je verbeteringen kunt doorvoeren in de praktijk. Je signaleert kansen en vertaalt deze naar praktische
en toegankelijke adviezen. Communicatief ben je zowel mondeling als schriftelijk vaardig.
•
•
•
•
•

Je hebt een academische of post HBO opleiding, zoals Orthopedagogiek, Ontwikkelingspsychologie of
Master SEN;
Een PABO achtergrond is een pré;
Je hebt relevante ervaring binnen het onderwijs;
Je bent beschikbaar voor 24 tot 36 uur per week (contracturen zijn in overleg);
Je hebt geen bezwaar om te reizen voor je werk.

Wat bieden wij jou?
Naast de gebruikelijke arbeidsvoorwaarden zoals een marktconform salaris, vakantiegeld, pensioenregeling, reiskostenen telefoonkostenvergoeding voorzien wij je van goede secundaire arbeidsvoorwaarden.Wij werken met een
normjaartaak waardoor je veel vrijheid hebt om je werkzaamheden in te plannen. Afhankelijk van je ambities, kennis en
ervaring zijn er volop mogelijkheden om je verder te ontwikkelen. We investeren graag in jouw werkgeluk.

Interesse in deze vacature?
Is dit dé functie die bij je past en wil je graag bij ZIEN in de Klas werken? Stuur je CV en motivatie dan snel toe via hrm@
zienindeklas.nl. Iets inhoudelijks weten over deze vacature? Femke Arts is voor vragen bereikbaar via 030-2437682.

