VACATURE ORTHOPEDAGOOG MET BASISAANTEKENING
DIAGNOSTIEK/BASISPSYCHOLOOG (0,8)

Prodas is een stichting met 24 basisscholen, waaronder één school voor speciaal basisonderwijs.
Expertise Netwerk Prodas voorziet in de ondersteuning bij hulpvragen op basisscholen. Wij zetten
leerlingen, leerkrachten, teams en scholen in hun kracht door preventief te werken. Wij spelen gericht en
snel in op de hulpvraag, door maatwerk en doelgerichte afstemming. Onze insteek is om preventief te
werken. Ondersteuning, zo dicht mogelijk op en bij de werkvloer, de zorg dicht bij het kind en/of de
school. Wij staan klaar om mee te denken met verschillende leer– en/of gedragsuitdagingen, om aan te
sluiten bij de zorgprocessen.

Wat ga je doen?
Je gaat de visie op Passend Onderwijs binnen Prodas mede vormgeven. Samen met je collega’s bouw
je het Expertise Netwerk verder uit tot spil in het netwerk van de leerlingenondersteuning van
scholen en ketenpartners. Je werkzaamheden bestaan uit ondersteuning, begeleiding en coaching
van intern begeleiders en leerkrachten. Je werkt preventief zodat leerlingen, leerkrachten, teams en
scholen in hun kracht staan. Je kunt psychodiagnostisch/orthodidactisch onderzoek verrichten.

Wat heb jij te bieden?
Een afgeronde universitaire opleiding orthopedagogiek, afstudeerrichting onderwijs met
basisaantekening diagnostiek of een opleiding tot basispsycholoog;
Ruime werkervaring in het primair onderwijs, kennis van passend onderwijs en onderwijs/
zorgarrangementen;
Zicht op maatschappelijke ontwikkelingen en een breed netwerk binnen de wereld van het jeugdige
kind (0-13 jaar);
Aanvullende expertise met betrekking tot leerlingenondersteuning.

Wie ben jij?
Je bent deskundig en werkt graag samen;
Je bent contactueel en communicatief vaardig, open, verbindend, ondernemend en innovatief;
Je beschikt over een helikopterview. Je bent in staat initiatieven te ontwikkelen en verbindingen
aan te brengen. Je zoekt samenwerking en weet die te onderhouden. Je bent een spin in het web;
Je straalt vertrouwen en daadkracht uit;
Je werkt planmatig en doelmatig;
Je bent vaardig in het coachen en begeleiden van kinderen, ouders en leerkrachten;
Je bent flexibel in denken en handelen naar het eigen functioneren en andermans handelen;
Je levert maatwerk en beschikt over een goed ontwikkeld reflectievermogen.
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Wat kunnen wij jou bieden?
Een dienstverband bij Prodas met wtf 0,8 fte. Je start (in principe) in een tijdelijke aanstelling; bij
gebleken geschiktheid wordt dit omgezet in een dienstverband voor onbepaalde tijd.
Inschaling: schaal 11 OOP. Overige primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO
Primair Onderwijs.
Ervaren en op samenwerking gerichte collega’s, en een netwerk van zeer gemotiveerde en
betrokken IB-ers op onze scholen.

Nog vragen? Meer informatie over Prodas en het Expertise Netwerk is te vinden op onze website:
www.prodas.nl

Reageren?
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Yvonne Neervens (directeur Expertise
Netwerk) 0493-314370 of yvonne.neervens@prodas.nl
Graag ontvangen we jouw motivatie en curriculum vitae, uiterlijk 16 juni 2019, op het mailadres:
pz@prodas.nl, t.a.v. Esther van Moll (hoofd P&O). We streven ernaar de procedure voor de
zomervakantie af te ronden.

