Vacature Begeleiders Passend Onderwijs
Functienaam
Organisatie
Werkterrein
Activiteiten

Werkgebied

Begeleider Passend Onderwijs
Samenwerkingsverband PPOZV
Onderwijsproces > advisering, begeleiding en ondersteuning
Overdracht kennis/expertise, versterken basis- en extra-ondersteuning,
ondersteuning interne begeleiders, leerkrachten en leerlingen en
werkzaamheden voortvloeiend uit beleid van het SWV m.b.t. onderwijs &
ondersteuning.
Primair Onderwijs scholen in de regio Zeeuws-Vlaanderen

Begeleider passend onderwijs SWV PPOZV
Begeleiden en adviseren van leerlingen, leerkrachten en school in hun ondersteuningsbehoeften.
Bijdragen aan expertise op het terrein van specifieke ondersteuningsvragen op individueel
leerlingniveau (micro), team/schoolniveau (meso) en SWV niveau (macro)
Bijdragen aan de ononderbroken ontwikkeling van leerlingen door een passend perspectief.
Bijdragen aan afstemming van onderwijs en beleid m.b.t. basis- en extra ondersteuning.
Kennis & Competenties
Kennis van passend onderwijs
Orthodidactische- en orthopedagogische kennis (bv. master SEN)
Handelings- en ontwikkelingsgericht denken en werken (HGW)
Op meerdere niveaus denken en werken (analytisch, uitvoerend)
Planmatig werken (cyclisch, doelgericht)
Communicatief en sociaal vaardig
Coachende en adviesvaardigheden
Zelfstandig en proactief werken, initiatiefrijk
Bijdragen aan de organisatie- en teamontwikkeling van het Samenwerkingsverband (swv)
Kern:
Concretiseren en realiseren beleid SWV m.b.t. :
- Versterken basisondersteuning scholen
- Vergroten handelingsbekwaamheid binnen scholen
- Verbinden van expertise binnen en buiten scholen SWV
- Verbinden onderwijs en zorg
- Samenwerken met externe partners
- Voorkomen en omgaan met thuiszitters
- Samenwerken met ouders (partnerschap)
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Resultaatgebieden
 Positief bijdragen aan het welbevinden van onze leerlingen in Zeeuws-Vlaanderen
 Bijdragen bij beleidsvoorbereiding onderwijsondersteuning passend onderwijs van het SWV
 Begeleiding van interne begeleiders
 Begeleiding van schoolteams
 Professionalisering van onze leerkrachten
 Bijdragen aan kennisdeling met collega’s BPO-ers, bovenschoolse overleggen, netwerken op
(sub)regionaal niveau
 Verbinden aanwezige krachten, talenten van leerling/leerkracht en context
 Bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen van het Ondersteuningsplan voor de regio
Zeeuws-Vlaanderen

U kunt uw motivatiebrief met curriculum vitae voor 11 maart 2019 per email versturen naar:
quintvideler@pozv.nl
Telefoon 0115-649200
Bezoekadres Oude Vaart 1, 4537 CD Terneuzen - lokaal AO.153
Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen
Postbus 331
4530 AH Terneuzen
E: info@pozv.nl
T: 0115-649200
N: PO2903
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