Stichting Scholengemeenschap Bonaire is per 1 mei 2017 of zo
spoedig mogelijk op zoek naar een Orthopedagoog (m/v)
Scholengemeenschap Bonaire (SGB) zet zich in om de unieke talenten van elke leerling en student te
stimuleren door een omgeving te creëren waarin de persoon zich kan ontwikkelen tot een zelfstandig
functionerend individu, toegerust op een dynamische samenleving. SGB bevindt zich op dit moment in een
veranderingsfase om een kwaliteitsschool te worden. Bent u bereid om uw steentje bij te dragen aan de
verbeteringsprocessen van een in hoog tempo veranderende school? Beschouwt u uzelf als een gedreven
persoon, met hart voor het onderwijs en voor opgroeiende jongeren? Bent u geïnteresseerd om te werken
in een multiculturele omgeving en bereid om bij te dragen tot de ontwikkeling van Bonaire? Beschikt u
over de juiste professionele attitude en discipline, en koestert u onze kernwaarden van respect, integriteit,
daadkracht, samenwerking, verantwoordelijkheid en genegenheid? Dan ontvangen wij graag uw
sollicitatiebrief met CV per mail uiterlijk vrijdag 31 maart 2017. De selectiegesprekken zullen in de
maand april, in de weken 15 en 16 plaatsvinden.
Met ingang van schooljaar 2017-2018, zoekt onze school voor Praktijkonderwijs VSO en Cluster 4 een
diagnostisch geschoolde orthopedagoog: een, in ieder geval door een beroepsvereniging van
orthopedagogen of psychologen als zodanig erkende en geregistreerde academisch gevormde
orthopedagoog. De orthopedagoog werkt nauw samen in het (intern/extern) zorgteam dat verder o.a.
bestaat uit een zorgcoördinator, een schoolmaatschappelijk werker en twee onderwijsondersteuners.
De kerntaken
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Verzorgen van intake van leerlingen;
Verzorgen van intake leerlingen;
Onderzoek, diagnostiek en handelingsplanning;
Advisering en ondersteuning van de betrokkenen bij het onderwijsproces;
Begeleiding van leerlingen en ouders;
Bijdrage aan de beleidsontwikkeling op het gebied van onderwijsondersteuning;
Bijdrage aan het zorgteam van de school.

Het profiel
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U beschikt over een afgeronde universitaire opleiding Orthopedagogiek of psychologie passend bij de
doelgroep;
Kennis van gedragspatronen bij leerlingen en hun culturele achtergronden;
Inzicht in en kennis van de ondersteuningsstructuren van Passend Onderwijs;
Ervaring in het afnemen en verwerken van onderzoeken is gewenst;
Kennis van de sociale kaart in de regio;
Vaardig in het analyseren van problemen en het zoeken naar passende oplossingen;
Vaardig in het adviseren bij ontwikkelingsplanning van leerlingen;
Vaardig in het voeren van gesprekken met leerlingen, ouders en begeleiders.

Persoonlijke kwaliteiten
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Heeft affiniteit met de doelgroep van het Praktijkonderwijs en kan zich verplaatsen in leerlingen en
ouders;
Beschikt over goede communicatieve vaardigheden op verschillende niveaus;
Is creatief en oplossingsgericht;
Is flexibel en besluitvaardig;
Beschikt over een goede dosis humor en relativeringsvermogen
Beheersing van het Papiamentu is een pre.

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Dhr. R. Duchatteau, telefoonnummer
(00599) 717-8120 ext. 131 en/of met de afdeling HRM, telefoonnummer (00599) 717-8120 ext. 117 &
110
U kunt uw reactie mailen naar recruitment@sgbonaire.com t.a.v. hoofd HRM, drs. M.I. Statia. Voor een
snelle behandeling van uw sollicitatie vragen wij u om een (gescande) kopie van uw diploma’s en een
pasfoto bij te voegen.
Voor meer uitgebreide informatie:
Raadpleeg http://www.banboneirubek.com, onze facebook: Scholengemeenschap Bonaire en/of onze
Linkedin: Scholengemeenschap Bonaire.

