Functie van Onderwijsadviseur
leerlingzorg
1.

Organisatie

Stichting HCO (Haags Centrum voor Onderwijsadvies) is een groot onderwijsadviesbureau voor
scholen en kindcentra in Den Haag en omgeving. Een boeiende markt die continu in beweging is en
die vraagt om een flexibele en wendbare houding van ons als organisatie. Sinds begin 2013 maakt
het HCO deel uit van de Bazalt Groep, een samenwerkingsverband van de onderwijsadviesbureaus
Bazalt, HCO en RPCZ.
Met behulp van training, advies, conferenties, onderzoek, coaching en educatieve uitgaven
ondersteunen wij professionals die met kinderen werken. De activiteiten van het HCO sluiten aan bij
de meest recente onderzoeksresultaten op onderwijskundig gebied. Wij nemen daarbij de
alledaagse praktijk als uitgangspunt en leveren maatwerk. Samen met klanten wordt vanuit hun
vragen aan een duurzaam resultaat gewerkt.
Kort na de Tweede Wereldoorlog is het HCO opgericht, omdat er grote behoefte was aan een
expertisecentrum voor het Haagse onderwijs. Een organisatie die in een periode van armoede en
opbouw scholen ondersteunde om alle kinderen in Den Haag, ongeacht afkomst, kansen te bieden
op een betere toekomst met behulp van goed onderwijs. En hoewel onze organisatie de afgelopen
70 jaar niet heeft stil gestaan is onze missie onveranderd gebleven:
Ieder kind heeft recht op goed onderwijs zodat hij of zij het maximale kan bereiken in zijn of
haar ontwikkeling en wij maken daarbij het verschil.

2.

Functie van Onderwijsadviseur

In verband met uitbreiding van de werkzaamheden zijn wij op zoek naar nieuwe, enthousiaste en
gepassioneerde collega’s die als onderwijsadviseur bij ons aan de slag willen.
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2.1. Belangrijkste taken
Als onderwijsadviseur Leerlingzorg
•

voer je diagnostiek en behandelingen uit bij individuele kinderen en/of groepen kinderen en
draag je zorg voor de bijbehorende verslaglegging en adviesgesprekken onder andere op
het gebied van dyslexie;

•

ontwerp en verzorg je trainingen en bijeenkomsten gerelateerd aan leerlingzorg;

•

coach je leerkrachten op het gebied van leerproblemen;

•

adviseer je directies en leerkrachten binnen het primair onderwijs;

•

lever je een bijdrage aan de ontwikkeling van het werkveld.

2.2. Functie-eisen
De onderwijsadviseur Leerlingzorg die wij zoeken:
•

Beschikt over een WO werk- en denkniveau en een voor de functie relevante afgeronde
academische opleiding.

•

Is in het bezit van een BIG- en/of SKJ-registratie én een Basisaantekening
Psychodiagnostiek (BAPD). Registratie als GZ-psycholoog is een pré.

•

Heeft ervaring binnen primair en/of voortgezet onderwijs. Ervaring met trainingen en
adviesfuncties zijn een pré.

2.3. Competenties
Naast een aantal algemene competenties, zoals flexibiliteit, integriteit en zelfkennis, verwachten we
de volgende functiegerichte competenties:
Communicatie
Jouw mondelingen en schriftelijke communicatie zijn duidelijk, vloeiend en correct op een manier die
aandacht vasthoudt. Daarnaast verwachten we een actief luisterende houding waarbij je doorvraagt
vanuit het klant- en organisatieperspectief.
Afstemming
Je hebt oprecht geïnteresseerd in andere mensen en in staat om vanuit hun perspectief naar een
situatie te kijken. Jouw adviezen stellen de andere in staat om zelfstandig het beste uit de gegeven
situatie te halen en gelijktijdig een stap in de eigen ontwikkeling te maken.
Proactiviteit
In je werk laat je een proactieve houding zien, waarbij je ontwikkelingen aan ziet komen er tijdig op
inspeelt. Je bent je bewust van het feit dat je zelf verantwoordelijk bent voor de situatie waarin je je
bevindt en handelt hier ook naar.
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Oplossingsgerichtheid
Je bent analytisch en praktisch tegelijk waardoor je goed in staat bent om vanuit een analyse van de
beschikbare informatie te komen tot logische, realistische en geronde oplossingen.
Resultaatgerichtheid
Je richt je op het daadwerkelijk realiseren van beoogd resultaten, en geeft niet op totdat deze doelen
bereikt.
Impact
Het nastreven van doelen wordt vergemakkelijkt door de professionele en stevige indruk die je op
mensen maakt.

3.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een functie voor 36 uur (1 fte). De functie is ingeschaald in schaal 10/11 conform CAO
Onderwijsadviesbureaus (voor een fulltimer is dit maximaal €4225,-/€4754.- op basis van een
36-urige werkweek). De trede van schaal 10/11 waarin je wordt ingeschaald is afhankelijk van je
laatstverdiende salaris, opleiding en werkervaring.
Standplaats is Den Haag, locatie HCO.

4.

Praktische informatie

4.1 Meer weten
Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met het HCO via telefoonnummer 070-448 28 28
en vragen naar Wilma Düren of Arjan Reniers, teammanagers Leerlingzorg. Vragen over de
procedure kun je stellen aan Saloua Molenkamp, Personeelsconsulent 070 448 28 03. Vanaf 29 juli
tot en met 16 augustus 2019 is het kantoor in verband met de zomersluiting gesloten en zijn we
telefonisch niet bereikbaar.

4.2. Solliciteren
Je kunt je belangstelling voor deze functie kenbaar maken door je cv en motivatiebrief te sturen naar
het mailadres: sollicitatie@hco.nl met als onderwerp: Sollicitatie Onderwijsadviseur Leerlingzorg.
We zien je reactie graag uiterlijk 13 september 2019 tegemoet.

Niets uit dit profiel mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming gereproduceerd
worden. Acquisitie naar aanleiding van dit profiel wordt niet op prijs gesteld.
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