Vacature Schoolpsycholoog/Orthopedagoog
We zoeken een enthousiaste, vakbekwame
schoolpsycholoog/orthopedagoog

(oproepbasis (0-urencontract) of 0,4 fte in overleg)
met passie voor (vrijeschool)onderwijs!

Vind je het een uitdaging om als schoolpsycholoog te werken, met hart voor het vak en met

affiniteit voor vrijeschoolonderwijs? Word je enthousiast voor handelingsgericht werken en het
formuleren van passende adviezen zodanig dat je een positieve bijdrage kunt leveren aan de

ontwikkeling van het kind... de klas... het onderwijs? Wil je daarbij naar het hele kind kijken, vanuit
een breed perspectief en samen met school en de ouders zoeken naar duurzame, passende
oplossingen?

Dan willen wij graag kennis met je maken!
Wij hebben als missie om kennis te delen en mensen te verbinden. We zetten ons in voor

kwalitatief hoogstaand hedendaags vrijeschoolonderwijs en werken met een klein gemotiveerd
team van schoolpsychologen en onderwijsadviseurs om onze idealen te realiseren.
Op dit moment zoeken wij vakbekwame orthopedagogen/psychologen
•
•

die handelingsgerichte diagnostiek kunnen doen met kennis van de vrijeschoolpedagogiek
die regionaal willen werken in het zuiden van het land.

De taken omvatten handelingsgerichte diagnostiek in de brede zin, waarbij we preventief en
duurzaam willen werken door intensief met scholen en ouders samen te werken.
Wat vragen wij van jou?
•

Je beschikt over een afgeronde WO-opleiding (Ortho)Pedagogiek of Psychologie, met een
diagnostiek aantekening. Een afgeronde opleiding tot Schoolpsycholoog of
postacademische nascholing K&J / OG strekt tot de aanbeveling.

•
•

Je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het onderwijsveld

Je bent analytisch en communicatief vaardig. Daarnaast beschik je over een
oplossingsgerichte en zelfstandige werkhouding.

•
•

Je kunt doelgericht werken en bent initiatiefrijk, goed in plannen en organiseren.
Je hebt bij voorkeur ervaring/affiniteit binnen het vrijeschoolonderwijs.

Wat bieden wij jou?
•
•
•
•

Enthousiaste collega's met hart voor het vak en het vrijeschoolonderwijs.
Een vast dienstverband per januari 2021, het liefst op oproepbasis (0-urencontract) of 0,4
fte in overleg.
Woonachtig in het zuiden is een pré.
Mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen binnen ons bedrijf en specifiek binnen de
psychologentak.

•
•

Binnen je aanstelling heb je veel vrijheid om je werk te plannen.

Secundaire arbeidsvoorwaarden: reiskosten- en telefoonvergoeding en resultaatdeling

Gelieve je reactie, voor 31-1-2021, te sturen naar Elard Pijnaken; e.pijnaken@bvs-schooladvies.nl.

