Leerrijk! is op zoek naar echte toppers voor de functie
van Orthopedagoog als begeleider passend onderwijs
met affiniteit en/of ervaring in het onderwijs

Wat ga je doen?
Als Deskundige Bevoegd Gezag (DBG-er) ben je de expert die gevraagd en ongevraagd met de
school kijkt wat de ondersteuningsbehoeften van een leerling zijn en wat passende
ondersteuning is, wat de school kan bieden en wat binnen het bestuur geboden kan worden. Je
voert met de leden van het ondersteuningsteam van de school, een professionele dialoog over
de ondersteuningsvraag van de leerling. Je deelt expertise en bent ondersteunend aan het IBnetwerk.
Namens het bevoegd gezag ga je na of de school alles heeft gedaan om het kind te
ondersteunen en of alle mogelijkheden binnen het bestuur zijn benut. Je draagt namens het
bevoegd gezag zorg voor de kwaliteit van de dossiers die naar de TAC gaan. Je bent verder
verantwoordelijk voor het arrangeren binnen het eigen bestuur en monitort de kwaliteit van
de basisondersteuning.
Ook ben je namens Leerrijk! de gesprekspartner voor het samenwerkingsverband.

Wat vragen we van jou?





Een academische opleiding binnen het domein gedragswetenschappen
(psychologie/orthopedagogiek);
Pedagogische en didactische kennis;
Kennis van het passend onderwijs;
Ervaring met Handelingsplannen en OntwikkelPerspectiefPlannen (OPP);



Kunnen samenwerken met ketenpartners waaronder het samenwerkingsverband;



Een oplossingsgerichte aanpak;



Enthousiaste teamplayer met een gezonde dosis humor én lef die een uitdaging niet uit de



weg gaat!

Wat bieden wij?






Een tijdelijke vacature van 0,8 wtf met de intentie om te verlengen naar een vast
dienstverband.
Een uitdagende en dynamische functie met de ruimte om deze zelf vorm te geven.
Ondersteuning, begeleiding en professionalisering naar behoefte.
Inschaling in schaal 11, conform cao PO (€2.643- €4.861 bruto per maand bij een
fulltime dienstverband).
Flexibele werktijden behoren tot de mogelijkheden.

Over Leerrijk!
Stichting Leerrijk! omvat veertien scholen binnen het primair onderwijs waaronder één school
voor speciaal basis onderwijs. Er zijn ongeveer 230 werknemers werkzaam bij Leerrijk! en er zijn
ca. 3.000 leerlingen verbonden aan de scholen. De scholen van Leerrijk! liggen verspreid in de
gemeenten Waalwijk en Loon op Zand.
Leerrijk! is een lerende organisatie die volop in ontwikkeling is. Er heerst een warme open sfeer
en er wordt gewerkt op basis van vertrouwen.

Meer informatie:
Informatie over deze vacature kan worden ingewonnen bij de Kitty van den Heuvel (HR
adviseur) per mail op kittyvandenheuvel@leerrijk.nl per telefoon op 0416 – 760136 of 0648633918.
Op de website https://leerrijk.nl/index.php/vacatures-overzicht kun je ook nog uitgebreidere
informatie over deze vacature, in de vorm van een rolbeschrijving, vinden.

Procedure
Heb je belangstelling voor deze vacature, dan kun je vóór 15 november aanstaande je reactie
per mail richten aan kittyvandenheuvel@leerrijk.nl
De eerste gesprekken zullen worden gevoerd op vrijdag 19 november 2021. De tweede
gesprekken zullen plaatsvinden op donderdag 25 november 2021.

