Vacature orthopedagoog/GZ-psycholoog met basisaantekening diagnostiek
Stichting Eduquaat en MeerderWeert
0,6-0,8 fte
Wie zijn wij?
Eduquaat en MeerderWeert zijn stichtingen voor primair onderwijs met samen 22 basisscholen
waaronder een school voor speciaal basis onderwijs. Wij kennen een gezamenlijk intern
ondersteuningsteam (IOT), waarvan het kernteam op dit moment uit drie personen bestaat.
Het IOT verbindt, coördineert en bewaakt de kwaliteit van passende leerlingenondersteuning voor
beide stichtingen, in het samenwerkingsverband en op maat bij de scholen. Het IOT bevordert de
samenwerking op het gebied van leerlingenondersteuning. Het IOT is de verbindende partij tussen de
scholen, het samenwerkingsverband en de ketenpartners, waarvan zorg, opvang, jeugdhulp en
specifieke ambulante begeleiding de belangrijkste zijn. Het IOT werkt nauw samen met verschillende
partners binnen het onderwijs- en zorgveld. Deze samenwerking wordt door allen ervaren als
waardevol en belangrijk.
Wat ga je doen?
Je gaat mede-regie voeren over de onderwijskwaliteit van beide stichtingen. Deze onderwijskwaliteit
ga je verder vorm en inhoud geven met accent op de leerlingenondersteuning. Samen met je
collega’s bouw je het IOT verder uit tot spil in het netwerk van de leerlingenondersteuning van
scholen en ketenpartners. Interdisciplinaire samenwerking, monitoring, bewustwording en
kennisvergroting zijn hierbij sleutelwoorden.
Wat heb jij te bieden?
• Een afgeronde universitaire opleiding orthopedagogiek, afstudeerrichting onderwijs met
basisaantekening diagnostiek;
• Ruime werkervaring in het primair onderwijs, kennis van passend onderwijs en onderwijs/
zorgarrangementen;
• Zicht op maatschappelijke ontwikkelingen en een breed netwerk binnen de wereld van het
jeugdige kind (0-13 jaar);
• Aanvullende expertise met betrekking tot leerlingenondersteuning.
Wie ben jij?
• Je bent deskundig en werkt graag samen;
• Je bent contactueel en communicatief vaardig, open, verbindend, ondernemend en innovatief;
• Je beschikt over een helikopterview. Je bent in staat initiatieven te ontwikkelen en verbindingen
aan te brengen. Je zoekt samenwerking en weet die te onderhouden. Je bent een spin in het web;
• Je straalt vertrouwen en daadkracht uit;
• Je bent vaardig in het coachen en begeleiden van kinderen, ouders en leerkrachten;
• Je bent flexibel in denken en handelen naar het eigen functioneren en andermans handelen;
Je levert maatwerk en beschikt over een goed ontwikkeld reflectievermogen.

Wat hebben wij te bieden?
• Een dienstverband bij Eduquaat of MeerderWeert met wtf 0,6 - 0,8 fte. Je start (in principe) in
een tijdelijke aanstelling; bij gebleken geschiktheid wordt dit omgezet in een dienstverband voor
onbepaalde tijd.
• Inschaling: schaal LC/12. Overige primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO
Primair Onderwijs.
• Ervaren en op samenwerking gerichte collega’s binnen het IOT, en een netwerk van zeer
gemotiveerde en betrokken Ib-ers op onze scholen.
Nog vragen?
Meer informatie over onze stichtingen is te vinden op onze websites:
www.eduquaat.nl
www.MeerderWeert.nl
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met:
Nellie Fiers (IOT lid) 06 17 41 83 12 of p.fiers@bredeschoolmoesel.nl
Henk Jabben (bestuurder) 0495 750 250 of h.jabben@meerderweert.nl
Reageren?
Graag ontvangen we jouw motivatie en curriculum vitae, uiterlijk 6 juni 2019, op het mailadres:
h.doensen@eduquaat.nl. Er staan gesprekken gepland op dinsdag 18 juni en maandag 24 juni 2019.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

