Vacature Orthopedagoog / gedragswetenschapper
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 zijn Kwaliteit,
Samen Groeien en Plezier en deze staan centraal bij alles wat we doen. We zijn een jonge, ambitieuze en
inspirerende organisatie en actief in een groot deel van Nederland. In onze werkzaamheden staat de uitgangspunten van het handelings- en oplossingsgericht werken centraal.
Hoe ziet jouw baan eruit bij ZIEN in de Klas?
Wij zeggen wel eens dat iedereen bij ZIEN in de Klas elk jaar een andere baan heeft. Het werk is heel afwisselend en varieert van werkzaamheden als interim IB/- orthopedagoog tot coachingstrajecten en van
trainingen geven tot onderwijskundig advies. Als onderwijskundig adviseur ben je in staat om directie,
leerkrachten en IB-ers binnen een school te ondersteunen bij vragen omtrent de ondersteuningsstructuur,
klassenmanagement en het pedagogisch klimaat. Het doel van de schoolbegeleiding is om de kwaliteitszorg
in de school te verbeteren en leerkrachten te professionaliseren. Een ander onderdeel van je baan kan op individueel leerlingniveau liggen. Hierbij kun je denken aan handelingsgerichte diagnostiek en het uitvoeren
van arrangementen passend onderwijs.
Waar zijn wij naar op zoek?
In de regio Noord Holland zijn wij op zoek naar een orthopedagoog / gedragswetenschapper. Op verschillende scholen ben je verantwoordelijk voor handelingsgerichte diagnostiek (HGD), je neemt deel aan
het multidisciplinaire team van een basischool en je hebt een adviserende rol in het verstevigen van de
basiskwaliteit van de school. Je bent in staat om directie, leerkrachten en IB-ers binnen een school te ondersteunen omtrent de ondersteuningsstructuur, klassenmanagement en het pedagogisch klimaat. Het doel is
de kwaliteitszorg te verbeteren en een bijdrage te leveren aan de professionalisering van de school.
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Je hebt een academische opleiding Orthopedagogiek of (Ontwikkelings)Psychologie;
Je beschikt over een diagnostiekaantekening;
Een PABO achtergrond is een pré;
Je hebt relevante ervaring binnen het onderwijs;
Je bent beschikbaar voor minimaal 28 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,
reiskosten- en 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 jou past en wil je graag bij ZIEN in de Klas werken? Stuur dan je CV en motivatiebrief
naar hrm@zienindeklas.nl. Heb je nog inhoudelijke vragen over de vacature? Neem dan telefonisch contact
op met Femke Arts via 030-2437682. Neem een kijkje op onze website voor meer informatie.

