KOM JIJ HET CSO AUTISMESTEUNPUNT VERSTERKEN?
Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs Apeldoorn zoekt per direct voor het Autisme
Steunpunt Apeldoorn een

Leerkracht / Ambulant Begeleider (M/V) voor 0,6 – 1,0 fte
Heb jij ervaring opgebouwd in het werken met leerlingen met ASS en wil je ook graag je kennis delen?
Dan is dit misschien wel jouw droombaan!
Wie zijn wij?
Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs in Apeldoorn zoekt per 1 augustus 2022 versterking bij het Autisme
Steunpunt Apeldoorn. Het Autisme Steunpunt is onderdeel van CSO Apeldoorn, wat verder bestaat uit vier
scholen: SBO De Prinsenhof, SO De Zonnehoek, Praktijkschool De Boog en VSO De Zonnehoek.
Het Autisme Steunpunt Apeldoorn kent een jarenlange geschiedenis en heeft een eigen rol binnen onze eigen
scholen, de samenwerkingsverbanden en zorgorganisaties in de regio Apeldoorn.
Wat ga je doen?
Je geeft o.a. advies aan de scholen en het SWV ten aanzien van de onderwijssituatie in relatie met de beperking
en mogelijkheden van de leerling. Je bent veelal ten dienste van het onderwijs.
Achtergrondinformatie
We hebben een jaarplan en begroting en de benodigde registraties.
We zijn flexibel, werken vraag gestuurd en zijn gericht op het systeem.
We bieden trainingen in-company en we werken binnen en buiten de school.
Wij zien ouders als een belangrijke gesprekspartner en informatiebron.
Het steunpunt maakt ook CSO Apeldoorn sterker.
Wij zijn op zoek naar iemand die:
•
veel onderwijservaring heeft en dus senioriteit uitstraalt;
•
aantoonbare kennis heeft van de ASS doelgroep;
•
ervaring heeft met verschillende leeftijdsgroepen;
•
gemakkelijk benaderbaar is, ondernemend is en doelgericht is mét
sterke communicatieve en verbindende vaardigheden;
•
goed analytisch vermogen heeft;
•
oplossingsgerichte handelingsadviezen kan geven;
•
denkt vanuit mogelijkheden en humor en relativeringsvermogen heeft;
•
stressbestendig is en weet in te spelen op actuele ontwikkelingen en nieuwe veranderende situaties,
zonder de doelen uit het oog te verliezen.
Ervaring telt; want je hebt recht van spreken, als je zelf onderwijs hebt gegeven aan deze leerlingen.
Vanuit het steunpunt maken wij voor o.a. leerlingen met ASS uit Apeldoorn en omstreken, door onze
ondersteuning, het onderwijs passend(er) en inclusief.
We doen dit door:
• observatie, consultatie en advies in het onderwijs;
• het organiseren van themabijeenkomsten op maat;
• het vormgeven en uitvoeren van onderwijs-zorgarrangementen
• het geven van trainingen aan collega’s in het onderwijs en aan zorgorganisaties;
• het maken en houden van lezingen voor specifieke doelgroepen;
• expertise en kennisontwikkeling;
• het versterken van kennis binnen de scholen door het inzetten van het steunpunt (b.v. deelname
Commissies van Begeleiding).

Praktische informatie en procedure
Als deze vacature je aanspreekt en je herkent je in het profiel, dan zien wij jouw sollicitatie graag tegemoet.
Wij gaan er vanuit dat jij als kandidaat over de kwaliteiten beschikt die passend zijn bij de inhoud van deze
functie. Je bent bevoegd docent en aantoonbaar gespecialiseerd binnen het autistisch spectrum en weet dit
over te brengen.
Het betreft een functie per 1 augustus 2022 in schaal L11 of L12, afhankelijk van ervaring en expertise, met een
aanstelling voor 0,6 tot 1,0 fte, conform de CAO Primair Onderwijs. Het betreft een functie voor bepaalde tijd,
met uitzicht op een vast dienstverband.
CSO Apeldoorn staat bekend om zijn fijne werkomgeving en heeft prima secundaire
arbeidsomstandigheden.
De brievenselectie vindt plaats in week 19.
De gesprekken vinden plaats op dinsdag 17 mei 2022 in de middag.
De vacature wordt zowel intern als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar interne
kandidaten.
Voor meer informatie over de functie, kunt u terecht bij de medewerkers van het Autisme Steunpunt:
De heer H. Nieuwenstein
h.nieuwenstein@ext.cso-apeldoorn.nl
Mevrouw G. Bastiaan
g.bastiaan@cso-dezonnehoek.nl
Uw sollicitatiebrief en curriculum vitae kunt u per e-mail versturen naar het secretariaat van CSO Apeldoorn
via: info@cso-apeldoorn.nl (t.a.v. dhr. L.H. Wijtsma, bestuursvoorzitter).
We zien uw reactie graag uiterlijk maandag 9 mei 2022 tegemoet.
De sollicitatiegesprekken staan gepland voor dinsdag 17 mei 2022 in de middag.

