Vacature adviseur passend onderwijs
Expertisecentrum Orion
Jouw rol
Je bent de leraar die namens het Expertisecentrum van Orion als adviseur optreedt bij leraren,
teams, ouders en leerlingen met ondersteuningsbehoeften in het primair onderwijs.
Om tot een perfect passend advies te komen verricht je onderzoek, maak je een begeleidingsplan,
stemt af en ontwikkelt activiteiten gericht op de behoeften vanuit de interne en externe omgeving.
Om dit te kunnen doen ken je de omgeving goed door een actief netwerk te creëren en te
onderhouden. Daarnaast neem je actief deel aan bijeenkomsten en overleggen rondom de
begeleidende activiteiten.
Omdat je goed weet wat er in de markt speelt lever je een bijdrage aan de beleidsvoorbereiding van
het Expertisecentrum en ontwikkel je samen met je collega’s programma’s en methodieken die
gebruikt kunnen worden bij de aanpak van onderwijsleerproblemen.
Wie we zoeken
Je bent communicatief vaardig, zelfstandig én een ondernemende onderwijsprofessional die een
brede kennis heeft van de ontwikkelingen in het (speciaal) onderwijs, met name gericht op het
passend onderwijs in Amsterdam en omgeving. Je weet een ondersteuningsbehoefte en het aanbod
daarop concreet te maken zonder dat het een papieren tijger wordt. Je bent in staat om je advies en
expertise op een voor iedereen begrijpbare manier over te brengen. Je hebt snel zicht in structuren
en kunt makkelijk samenwerken met andere disciplines, binnen en buiten de scholen.
● Een afgeronde Pabo-opleiding of eerste- dan wel tweedegraads-bevoegdheid en/of
relevante opleiding minimaal HBO-niveau.
● Afgeronde master (S)EN is een pré en ook ervaring in speciaal onderwijs.

● Communicatief- en sociaal vaardig in het contact met bestuurders, directeuren,
onderwijsprofessionals, leerlingen, ouders en het team;
● Je denkt out of the box, bent daadkrachtig en oplossingsgericht;
● Je hebt een flexibele instelling en bent in staat te werken in een voortdurende veranderende
werkomgeving.
Waar je komt te werken
Je zal werkzaam zijn vanuit het Expertisecentrum van Orion dat bestaat uit een team van adviseurs
onder leiding van de coördinator. Zij bieden ondersteuning op kind, leerkracht en schoolniveau.
Voorbeelden zijn het uitvoeren van een observatie, ondersteuning van de leerling, co-teaching van
een leerkracht of bijvoorbeeld een studiedag over gedrag, moeilijk lerende leerlingen,
handicapbeleving en/of autisme.
De activiteiten van het Expertisecentrum Orion hebben als doel om het regulier onderwijs steeds
beter en sneller in staat te stellen passend onderwijs te bieden binnen de muren van de eigen school
zonder hulp van buitenaf, maar er ook voor te zorgen dat zij goed op de hoogte zijn van de
toegevoegde waarde van speciaal onderwijs wanneer de behoefte van de leerling daarom vraagt.
Als Adviseur passend onderwijs is het jouw taak om te kunnen adviseren over de (wettelijke) kader
van het passend onderwijs, maar ook over de mogelijkheden die het Expertisecentrum van Orion
hiervoor biedt.
Over Stichting Orion
Het Expertisecentrum is onderdeel van Stichting Orion. Orion is de enige aanbieder van openbaar
speciaal primair en voortgezet onderwijs in Amsterdam. Op 9 locaties bieden wij speciaal onderwijs
en passende zorg afgestemd op de behoefte van onze leerlingen van 4 tot 20 jaar. Ieder kind met
elke godsdienst of levensbeschouwing is welkom!
Meer informatie vind je op onze website www.orion.nl en www.expertisecentrumorion.nl
Salaris en taakomvang
- Huidige salarisschaal
- Het gaat om een omvang van 0,8 - 1,0 wtf (32-40 uur).
Interesse?
Je sollicitatie en CV stuur je per e-mail aan Maaike van Bakkum - coördinator Expertisecentrum
Orion. Ook voor vragen kun je contact opnemen met Maaike.
expertisecentrum@orion.nl of 06 - 579 78 074
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