Vacature Gedragswetenschapper (wtf 0,6 tijdelijk)
Voor de periode 22 augustus 2022 t/m januari 2023 (mogelijk langer) is Werkenrode School, vanwege zwangerschapsvervanging, op zoek naar een enthousiaste, deskundige en gedreven gedragswetenschapper voor wtf 0,6.
Wij stimuleren de ontwikkeling van onze leerlingen door het aanbieden van
maatwerk, met als doel voor elke leerling een volwaardige plek in de samenleving. Onze visie is dat we ons onderwijs, de begeleiding en onze expertise in
elke regio thuisnabij aanbieden.

Onderwijsgroep Punt Speciaal
bestaat uit de volgende onderwijseenheden:
Talita Koemi, Nijmegen
De Kom, Druten
Brede zorgschool de Cambier,
Tiel
SO-VSO Mikado, Gennep
Werkenrode School, Groesbeek
St. Maartenschool, Ubbergen
verzorgen het onderwijs voor
circa 1.200 leerlingen met een
ondersteuningsvraag.
Daarnaast coördineert Partner
Passend Onderwijs de specifieke
ondersteuning van leerlingen in
het reguliere onderwijs.
Het bestuursbureau is gevestigd
in Malden.
Meer informatie kunt u vinden
op onze website: www.puntspeciaal.nl

Als gedragswetenschapper ben je een specialist die uitgaat van de leerling.
Je bent in staat de visie op onderwijs en zorg voor mensen met een beperking
op een begrijpelijke manier met de leraren, onderwijsassistenten, zorgbegeleiders, cliënten en familie te delen. Je zet jouw kennis in om te zorgen dat
teams het onderwijs en de begeleiding vorm kunnen geven. Je werkt multidisciplinair samen met collega’s en draagt samen de verantwoordelijkheid van
de uitvoering van de ontwikkelingsperspectiefplannen. Je schakelt gemakkelijk en ziet het als een uitdaging om samen met de locatieleiders het onderwijs, de zorg en de behandeling naar een hoger plan te tillen als het gaat om
de kwaliteit van onderwijs en zorg. Je hebt lef, zet graag lijnen uit, sluit aan op
het netwerk, verbindt en neemt verantwoordelijkheid.
Dit doe je onder andere door:
• Begeleiding van teams (leraren en onderwijsassistenten) en vertaalslag
maken in het gedrag van onze leerlingen.
• Deskundigheidsbevordering a.d.h.v. thema’s op studiedagen
• Deelname aan de Commissie van Begeleiding
• het verrichten van diagnostisch onderzoek, indicatiestelling, advisering en
het uitvoeren van individuele behandeling en verzorgen van handelingsadviezen.
Het vraagt om persoonlijke kwaliteiten als:
• In staat zijn om in een korte periode een relatie op te bouwen met het
team
• Goede communicatieve vaardigheden
• Flexibel mee bewegen en daadkrachtig zijn als de situatie daarom vraagt
• Overzicht en rust te bewaren in dynamische situaties
• In staat zijn om ter plekke besluiten te nemen of de rust te nemen en de
diepte in te gaan en dit methodisch en duidelijk aan anderen uit te leggen
• Met enthousiasme dit dynamische, complexe werk doet.
Dit bieden wij:
• Contract voor de periode van de vervanging. Ook als je een deel kunt opvangen, nodigen we je uit te reageren.
• Een bruto salaris conform schaal 11 CAO PO-OOP (max € 4621,00
op basis van1,0 FTE), schoolvakanties, eindejaarsuitkering, fiscaal voordeel met betrekking tot je reiskosten
Informatie en sollicitatie
Voor informatie neem je contact op met Sifra Kremer, s.kremer@puntspeciaal.nl.
Ben je enthousiast en voldoe je aan het profiel? Reageer! Tot en met 15 mei kun
je je reactie mailen aan Anneke Janssens, a.janssens@puntspeciaal.nl.
Deze vacature wordt eerst intern uitgezet.

