Vacature
Taalbrug College is een school voor leerlingen met een auditieve en communicatieve beperking,
voortkomend uit slechthorendheid, een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en/of een stoornis in het
autismespectrum (cluster 2)
De primaire hulpvraag van alle leerlingen die de school bezoeken ligt in de behoefte om te leren
communiceren met anderen.
Taalbrug College heeft als doelgroep leerlingen van 12 tot 20 jaar.
Taalbrug College is een onderdeel van de instelling Vitus Zuid, waartoe ook Taalbrug Junior in Eindhoven,
Helmond en Venlo en de Mgr. Hanssen in Hoensbroek en Roermond behoren.
Taalbrug College is voor de vervanging van een zwangerschapsverlof van 10 oktober 2020 t/m 19 februari
2021 op zoek naar een enthousiaste vervanger in de tijdelijke functie van:

Gedragswetenschapper Taalbrug College
Omvang: Parttime (0,7 wtf)
Taken:








Het verrichten van psycho-diagnostisch onderzoek
Het verrichten van handelingsgerichte diagnostiek
Het begeleiden bij de uitvoering van de handelingsplannen
Opstellen en bijstellen van evaluaties en OPP’s
Coaching en advisering van collega’s op het gebied van pedagogisch handelen
Deelname aan werkgroepen voor onderwijsontwikkeling
Beleidsontwikkelingen uitvoering op het vakgebied en op het gebied van leerlingenzorg

Functie-eisen:




Een academische opleiding als orthopedagoog en in het bezit van een basisaantekening diagnostiek
NVO/NIP
Ervaring met het verrichten van bovengenoemde taken in een school- en/of behandelingssetting
Affiniteit met het onderwijs aan kinderen met auditieve en communicatieve beperkingen
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Affiniteit in het begeleiden van kinderen met een stoornis binnen het autistisch spectrum
Ervaring in het analyseren van leerprocessen van kinderen vanuit neuro-psychologisch standpunt
Een stressbestendig flexibel en efficiënt werkend persoon die het een uitdaging vindt om te werken in
een dynamische en innovatieve omgeving
Een persoon met een helikopterview die in staat is om te verbinden, initiatief kan nemen in
onderwijsontwikkelingen/leerlingenzorg en kan samenwerken in een multidisciplinair team
Vaardigheden in het adviseren van ouders, opvoeders, Commissie van Begeleiding en het
management
Vaardigheden in het analyseren van leer-, gedrags- of sociaal emotionele problemen en zoeken naar
passende oplossingen

Arbeidsvoorwaarden:
 Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform de wet Primair Onderwijs WPO/WEC.
Functie Gedragswetenschapper schaal 12 conform functieboek Vitus Zuid
 Tijdelijk dienstverband

Informatie:
 Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Maaike Jacobs (040-2902345)
 Zie ook de website van school www.taalbrugcollege.nl
Sollicitaties:
 Uw gemotiveerde brief met CV kunt u voor 20 september a.s. richten aan Taalbrug College t.a.v. dhr.
A. Claassen, algemeen directeur Taalbrug College Toledolaan 3, 5629 CC Eindhoven en bij voorkeur
mailen naar: personeelsadministratie@taalbrug.nl

