VMBO Trivium College is met ingang van 01-02-2020 op zoek naar een

Psycholoog/orthopedagoog (ca. 0.4 – 0.8 fte)
(schaal 11)

Het betreft een tijdelijke vacature ter vervanging wegens zwangerschapsverlof tot 01-082020.
De psycholoog / orthopedagoog heeft de taak van zorgcoördinator op VMBO Trivium
College. Hij/zij kan als psycholoog / orthopedagoog ingezet worden op alle drie de locaties
van het Trivium College; PRO33college (praktijkonderwijs), VMBO Trivium College en het
Amsfort College (MAVO).
Als psycholoog / orthopedagoog speel je een belangrijke rol in de intakecommissie. Jij
zet je expertise in om ouder(s)/verzorger(s) en docenten te adviseren in de begeleiding en
ondersteuning van de leerling.
Als zorgcoördinator ben je de spin in het web van de begeleiding op het VMBO. Je bent
gespecialiseerd in het signaleren van extra ondersteuningsbehoeften en zorgt ervoor dat de
juiste hulp en ondersteuning wordt ingezet. Je onderhoudt contacten met internen en
externen. Je kent de weg naar deze (zorg)specialisten.
Je bent benaderbaar voor collega’s die vragen hebben over de begeleiding van leerlingen.
Je zorgt voor een gestructureerde aanpak bij uitdagende (probleem-) situaties met
leerlingen en registreert dit in het leerlingvolgsysteem. Je hebt contact met het
samenwerkingsverband.
Functie-eis / kennis, ervaring en vaardigheden:
o Je hebt een afgeronde universitaire opleiding psycholoog/orthopedagoog en in het bezit
van een diagnostiekaantekening.
o Je hebt ervaring in een soortgelijke functie binnen het voortgezet onderwijs;
o Je bent communicatief en schriftelijk sterk;
o Je kunt belangen behartigen op verschillende niveaus binnen en buiten de organisatie;
o Je bent op de hoogte van de ontwikkelingen binnen Passend Onderwijs / de zorg;
o Je bent initiatiefrijk en bent laagdrempelig in het contact;
o Je bent analytisch en denkt in oplossingen;
o Je bent stressbestendig en houdt het overzicht;
o Je bent in staat te reflecteren op eigen handelen/gedrag en op dat van anderen.
Wij bieden:
o een open, collegiale schoolcultuur met korte communicatielijnen;
o een school die professionalisering en persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers
stimuleert;
o een school die investeert in de begeleiding van nieuwe medewerkers.
De psycholoog / orthopedagoog, behorend tot de functiecategorie onderwijsondersteunend
personeel (OOP), werkt onder verantwoordelijkheid van een afdelingsleider van het VMBO
Trivium College.
Voor inlichtingen m.b.t. deze vacature kunt u contact opnemen met mevr. M. van den
Heuvel. Meer informatie met betrekking tot VMBO Trivium College, kunt u vinden op:
www.vmbotriviumcollege.nl. Op PRO33college zijn, per direct, meer
vervangingsmogelijkheden i.v.m. zwangerschapsverlof.
Belangstellenden kunnen hun schriftelijke sollicitatie met CV voor
4 november mailen naar maartjevandenheuvel@triviumcollege.com.

adres: VMBO Trivium College, Dierenriem 11, 3813 VN Amersfoort, T. 033-4753694

