STIP VSO is op zoek naar gedragsdeskundigen
(orthopedagoog/psycholoog)

Dit bieden wij:
- Een uitdagende, afwisselende baan met enthousiaste collega’s binnen de school.
- Collega’s die elkaar ondersteunen en als team iedere dag naar ontwikkeling streven.
- Een school met een open en warme sfeer.
- Nauwe samenwerking met andere onderwijsspecialisten binnen de school en in het bijzonder met de
orthopedagogen/psychologen.
- Een tijdelijk contract met uitzicht op een vaste aanstelling.
- Werktijdfactor tussen 0,6 en 0,8 fte

Dit ben jij:
- Je bent een orthopedagoog/psycholoog met een universitaire opleiding, in het bezit van een basisaantekening
diagnostiek NVO/NIP.
- Je hebt ervaring of affiniteit met leerlingen met complexe problematiek, zoals een verstandelijke beperking in
combinatie met psychiatrische/gedragsproblemen/moeilijk verstaanbaar gedrag en/of intensieve
ondersteuningsbehoeften.
- Je hebt zin om te werken in een grote school voor voortgezet speciaal onderwijs met diverse vraagstukken
(coaching, advisering, beleid, wet- en regelgeving, protocollen)
- Je kunt handelingsgerichte adviezen geven en hebt vaardigheden in het analyseren van leer-, gedrags- of
sociaal-emotionele problemen en zoekt naar passende oplossingen in samenwerking met de leerling,
ouders/verzorgers, het onderwijsteam en de schoolleiding.
- Je bent samenwerkingsgericht en werkt verbindend met andere disciplines, zowel binnen als buiten de school.
- Je bent een doener en houdt van aanpakken.
- Je bent stressbestendig, communicatief, sociaal vaardig, betrokken, betrouwbaar en enthousiast.

STIP VSO is een school voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs. De leerlingen komen uit Utrecht
en omstreken en zijn tussen de 12 en 18 jaar. Alle leerlingen hebben moeite met leren. Dit heeft verschillende
oorzaken, waardoor de verschillen tussen de leerlingen groot zijn. Allen zijn gebaat bij onderwijs dat op een
specifieke en deskundige manier inspeelt op de individuele mogelijkheden en beperkingen van de leerlingen.
Ben je enthousiast geworden en wil je graag op STIP komen werken en het team versterken? Stuur je
motivatiebrief en CV naar de directeur, Willemijn Pott: w.pott@stipvso.nl
Wil je meer over STIP te weten komen? Bezoek de website: www.stipvso.nl
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