Vacature taak adviseur passend onderwijs
Expertisecentrum Orion
Jouw rol
Jij bent de professional die namens het Expertisecentrum Orion als adviseur bijdraagt aan het
mogelijk maken van passend onderwijs aan leerlingen met speciale onderwijsbehoeften binnen het
regulier onderwijs. Je werkt samen met onderwijs- en zorgprofessionals en streeft ernaar om de
juiste afstemming te vinden op basis van de ondersteuningsvraag van de school. De focus ligt daarbij
op het versterken van competenties van onderwijsprofessionals én hun leerlingen.
Je werkt samen met een team van adviseurs onder leiding van de coördinator. Jij biedt
ondersteuning op kind-, leerkracht- en schoolniveau. Voorbeelden zijn het uitvoeren van een
observatie, ondersteuning van de leerling, (beeld-)coaching, co-teaching of het verzorgen van een
studiedag of training. Daarnaast ben je actief betrokken bij de toekomstige ontwikkelingen van het
Expertisecentrum Orion.
Wat verwachten we
Je bent communicatief sterk, zelfstandig én proactief. Je hebt een brede kennis van de
ontwikkelingen in het (speciaal) onderwijs. Je werkt oplossings- en handelingsgericht, dus je denkt in
mogelijkheden. Je bent in staat om je advies en expertise op een voor iedereen begrijpelijke manier
over te brengen. Je hebt een flexibele instelling en kunt werken in een voortdurende veranderende
werkomgeving. Hiernaast houd je je kennis bij met betrekking tot onderwijsvernieuwingen en werk
je actief aan je professionele ontwikkeling.
Kwalificaties en competenties:
- Een afgeronde PABO-opleiding of eerste- dan wel tweedegraads lesbevoegdheid
- Afgeronde master EN als gedragsspecialist is een pré
- Coachingsvaardigheden

-

Werkervaring binnen het speciaal onderwijs is een pré

Wat bieden wij
-

Een flexibele werkomgeving waarbinnen je zelfstandig werkt, met veel mogelijkheid tot
samenwerking en (collegiale) consultatie
(Na)scholings- en ontwikkelingsmogelijkheden
Een betrokken en open team van professionals met uiteenlopende expertise dat plezier in
het werk belangrijk vindt
Ruimte voor eigen inbreng, specialisme en ambitie

Over Stichting Orion
Stichting Orion. Orion is de enige aanbieder van openbaar speciaal primair en voortgezet onderwijs
in Amsterdam. Op 9 locaties bieden wij speciaal onderwijs en passende zorg afgestemd op de
behoefte van onze leerlingen van 4 tot 20 jaar. Ieder kind met elke godsdienst of levensbeschouwing
is welkom! Ook de Orion Werkstraat en het Expertisecentrum Orion zijn onderdeel van stichting
Orion. Binnen de Orion werkstraat worden de leerlingen voorbereid op hun toekomstige
werkomgeving. Het Expertisecentrum Orion levert een bijdrage aan passend onderwijs door het
delen van kennis en ervaring vanuit het speciaal onderwijs.
Meer informatie vind je op onze website www.orion.nl en www.expertisecentrumorion.nl
Salaris en taakomvang
-

Bezoldiging op basis van CAO PO, inschaling afhankelijk van het opleidingsniveau
Het gaat om een aanstelling van 0,6 -1.0 wtf
Aanstelling van een jaar met uitzicht op een vaste aanstelling bij wederzijdse
tevredenheid

Interesse?
Je sollicitatie en CV stuur je per e-mail aan Maaike van Bakkum - coördinator Expertisecentrum
Orion. Ook voor vragen kun je contact opnemen met Maaike.
expertisecentrum@orion.nl of 06 - 579 78 074
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