Onderwijsadviseur
(psycholoog/orthopedagoog)
Wij zoeken
Een onderwijsadviseur (psycholoog/orthopedagoog) voor 32 uur in de week voor de periode april 2019 tot april
2020.
Op hoofdlijnen ziet het takenpakket er als volgt uit:














Het beoordelen van een door een basisschool (of andere instelling als sprake is van rechtstreekse
instroom) geleverd dossier op voldoende mogelijkheden om tot een deskundigenadvies te komen en
hier feedback op te geven.
Samen met een maatschappelijk deskundige voeren van gesprekken met ouders en/of scholen om de
onderwijs / ondersteuningsbehoefte van een leerling optimaal in beeld te brengen.
Waar nodig aanvullende informatie over een leerling verzamelen (door middel van bijvoorbeeld het
uitvoeren van een schoolobservatie, contact met jeugdhulpverleningsinstantie of relevante personen
uit het zogenaamde ‘derde milieu’).
Samen met een tweede beoordelaar (meestal een aan het SWV verbonden maatschappelijk
deskundige) het deskundigenadvies opstellen en dit voordragen voor de afgifte of afwijzing van een
TLV (waarbij inbegrepen het schooltype, de bekostigingscategorie en de veronderstelde duur van de
toelaatbaarheid).
Een concrete onderwijsinstelling adviseren.
Begeleiding van ouders en school tijdens dit traject.
Het contact tot stand brengen voor ouders en school met de beoogde instelling voor speciaal
(basis)onderwijs.
Zorgdragen voor dossieroverdracht naar de betreffende school.
(Telefonisch) informatie verstrekken aan scholen of instellingen naar aanleiding van vragen over
concrete situaties van leerlingen op school / procedurele vragen.
Beleidsontwikkeling: het in gezamenlijk overleg met onderwijsadviseurs en/of maatschappelijk
deskundigen signaleren van procedureproblemen, plaatsingsproblemen, trends en ontwikkelingen in
het veld en het gevraagd en ongevraagd adviseren van de directeur-bestuurder hierover.

Functie-eisen







Een afgeronde universitaire (master) opleiding (ontwikkelings)psychologie of orthopedagogiek.
In het bezit van de aantekening psychodiagnostiek.
Het leuk en uitdagend vinden om samen met andere collega’s te werken en samen met hen, maar
ieder vanuit de eigen expertise en verantwoordelijkheid, tot een goed onderwijsadvies te komen.
Kennis van en ervaring met handelingsgericht werken.
Kennis van en ervaring met speciaal (basis)onderwijs is een pré.
Ervaring met diagnostiek en dossieranalyse, waarbij de informatie van ouders, school en de
hulpverlening centraal staat.





Goede schriftelijke- en gespreksvaardigheden.
Goede contactuele eigenschappen.
Een zelfstandige en flexibele werkhouding.

Ons aanbod
Wij bieden een arbeidsovereenkomst voor de periode van een jaar (1 april 2019- 1 april 2020).
Salariëring (schaal 11) en overige arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de CAO Primair Onderwijs.

Reactie
Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met Nicolette Kossen, teamleider, tel. 0207237100.
Als je je kunt vinden in het profiel van deze functie, nodigen we je van harte uit te solliciteren. Je kunt je
motivatiebrief en CV per mail versturen naar Nicolette Kossen (n.kossen@swvamsterdamdiemen.nl).

Bedrijfsprofiel
Het Samenwerkingsverband (SWV) Primair Onderwijs Amsterdam Diemen is werkzaam voor 242 scholen (42
schoolbesturen voor regulier, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs) in het primair onderwijs in
Amsterdam en Diemen. Het SWV werkt op basis van de wet Passend Onderwijs.
Bij het SWV kunnen leerkrachten en ouders van kinderen die op de basisschool zitten terecht als zij vragen
hebben over de meest passende onderwijssetting voor een leerling en/of hun kind. Hierbij staat de
onderwijsbehoefte van het kind centraal. De school kan een aanmelding bij het SWV doen voor de afgifte van
een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Het SWV baseert zijn deskundigenadvies op overwegingsaspecten met
betrekking tot kind-, gezin-/omgeving- en schoolfactoren. Het formuleert een passend schooladvies, dat vrijwel
altijd uitmondt in een TLV voor het speciaal (basis)onderwijs.
Ons team bestaat uit 24 medewerkers.
Voor informatie over onze organisatie en werkwijze verwijzen we je naar onze website
www.swvamsterdamdiemen.nl

