INTERNE EN EXTERNE VACATURE
COG Drenthe is een stichting van 17 christelijke basisscholen en één school voor speciaal
basisonderwijs in Noord- en Midden-Drenthe. Wij hebben een goed functionerende zorgstructuur en
een Expertise Centrum (EC). Daarnaast werken wij met Meerschoolse IB-ers (MIB). COG Drenthe
heeft eigen orthopedagogen en ambulant begeleiders in dienst.
COG Drenthe zoekt voor SBO de Boei ingaande 1 augustus 2017 een

orthopedagoog (wtf 0.2)
SBO De Boei is een compacte school met circa 75 leerlingen en 20 personeelsleden. De
leerlingen zijn verdeeld over 6 vaste, kleine groepen. De school is gevestigd in een
modern gebouw in Assen.
Wij vragen:
o Ervaring als orthopedagoog in het speciaal basisonderwijs;
o Ervaring als ols orthopedagoog in het voortgezet onderwijs is een pré;
o Ervaring heeft met het opstellen van ontwikkelingsperspectieven voor leerlingen binnen het SBO en
voor uitstroom Voortgezet Onderwijs;
o Ervaring met het opstellen van passende arrangementen van leerlingen;
o Kennis heeft van de procedures verwijzing naar voortgezet onderwijs;
o Kennis en ervaring heeft met het werken en handelen van Positive Behavior Support;
o Vaardig in het begeleiden van leerlingen met sociaal emotionele problematiek;
o Communicatief vaardig is in adviseren van en overleggen met ouders, teamleden en management.
Functie eisen:
o Universitair opgeleid tot orthopedagoog;
o Minimaal in bezit van een psychodiagnostische aantekening;
o Onderschrijven van de grondslag van onze stichting.
Wij bieden:
o Professionele collega’s zowel op school als vanuit het EC;
o Salaris conform CAO PO;
o Prettige werksfeer en open communicatie.
Procedure
De eerste selectie van de orthopedagoog zal plaatsvinden middels een kennismakingsgesprek, waarbij
de directeur van de Boei, de projectleider van het Expertisecentrum, de eigen orthopedagoog van
COG Drenthe aanwezig zullen zijn.
De kennismakingsgesprekken staan meteen na de zomervakantie gepland.
De tweede ronde zal plaatsvinden middels een sollicitatiegesprek op de school, waarbij de directeur
van de school, enkele teamleden en vertegenwoordiging van de MR aanwezig zullen zijn.
Informatie
Voor informatie kunt u van dinsdag t/m vrijdag contact opnemen met mevrouw R. Ton, directeur de
Boei, via 0592-353403 of van maandag t/m donderdag tussen 9 en 16 uur bellen met mevrouw
E. Kraster, projectleider Expertise Centrum van COG Drenthe 0592-409865.
Reageren
Van de geïnteresseerden kandidaten ontvangen wij graag een motivatiebrief en CV voor 20 juli 2017
via de mail op personeelszaken@cogdrenthe.nl of via Postbus 167, 9400 AD ASSEN t.a.v. afdeling
personeelszaken.
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