Stichting ELAN bestaat uit acht scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo) en (voortgezet) speciaal onderwijs (so/vso) in de regio
Gooi en Omstreken. Voor onze Expertisepool in het samenwerkingsverband Unita (Gooi en Vechtstreek) zoeken wij per direct een

ambitieuze orthopedagoog/schoolpsycholoog (0,4 – 1,0 fte)
een combinatie met de vacature bij Elan Primair is mogelijk

• Functie

• Je maakt deel uit van een multidisciplinair team.
• Vanuit de Expertisepool ben je als trajectbegeleider betrokken bij het ondersteunen van passend onderwijs in het regulier
en speciaal (basis) onderwijs
• Je ondersteunt leerkrachten, leraren en intern begeleiders ‘in de basis’: gericht op goed onderwijs voor alle leerlingen
• Effectieve leerlingbegeleiding voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. De kaders hiervoor zijn handelingsgericht werken (HGW) en handelingsgericht arrangeren (HGA)
• Het versterken van de effectieve pedagogische-didactische vaardigheden van leerkrachten, coachende vaardigheden van 		
intern begeleiders en sterk klassenmanagement
• Je bespreekt vragen en behoeften van leerlingen, leerkrachten en ouders en houdt het belang van de leerling in het oog
• Daadwerkelijke betrokkenheid realiseren van leerkrachten, intern begeleiders, leerlingen én ouders in de trajecten van Unita,
via een multidisciplinair overleg (MDO) op school
• Je maakt gebruik van handelingsgerichte diagnostiek (HGD) als dit noodzakelijk is; bijv. omdat de uitkomsten nodig zijn om de
situatie van een leerling te begrijpen en om passende doelen en onderwijs-, opvoedings-, en ondersteuningsbehoeften te formuleren
• Samenwerking met externe instanties, zoals jeugdhulp, gemeentes en jeugdconsulenten

Wat vragen we?

Minimaal een jaar relevante werkervaring
• Een afgeronde universitaire studie psychologie of orthopedagogiek
• In het bezit van de basisaantekening diagnostiek
• Je bent zelfstandig, maar schroomt niet om hulp en advies in te winnen bij collega’s
• Je bent gemotiveerd, kunt goed reflecteren en ambieert het werken in een uitdagende organisatie die behoudt
wat al goed gaat en verbetert wat nog beter moet
• Je leert graag van en met collega’s, scholen, leerlingen en ouders, vraagt hen om feedback en wilt het elke dag ‘nog net
ietsje beter doen’
• Je denkt in mogelijkheden en ‘out of the box’, indien nodig durf je ‘buiten de lijntjes te kleuren’

Wat bieden we?

• Een jaarcontract, in eerste instantie als vervanger, met uitzicht op een vast dienstverband
• Salarisschaal 11 volgens de CAO PO
• Stichting Elan en Unita zijn sterk inhoudelijk en praktisch gericht, ze leggen de lat hoog én ondersteunen je waar nodig,
bijvoorbeeld met scholing
• Een collegiaal, bevlogen en professioneel team van ongeveer 25 collega’s, die dag in dag uit met veel plezier samenwerken
aan schoolsucces voor alle leerlingen
• Ervaring opdoen in een multidisciplinair team
• Stichting Elan is een flexibele werkgever die o.a. rekening houdt met individuele wensen t.a.v. taakomvang en werkdagen

Over de Expertisepool

Als orthopedagoog kom je in dienst van Stichting Elan. De Expertisepool is onderdeel van het regionale samenwerkingsverband Unita
voor Passend Onderwijs in de Gooi en Vechtstreek. Alle scholen van Stichting Elan zijn aangesloten bij Unita. Wij werken nauw samen in
de hulp, zorg en begeleiding die wij leerlingen op onze, maar ook op andere scholen binnen het samenwerkingsverband bieden.

Informatie en solliciteren:

Als je vragen hebt, neem dan contact op met Karin Gebuis, HR-manager, tel: 035 - 685 28 47.
Je cv kun je met een korte motivatie mailen naar vacature@stichtingelan.nl.

solliciteer
Kijk voor meer informatie op onze website en op de website van Unita.

werkenbijstichtingelan.nl

