Stichting Veldvest, voor bijzonder onderwijs
Veldhoven e.o.
Stichting Veldvest bestaat sinds 1999 en is het bevoegd gezag van 14 basisscholen,
één school voor speciaal onderwijs en één school voor speciaal onderwijs en
voortgezet speciaal onderwijs. Onze scholen bevinden zich in Veldhoven, Vessem,
Steensel, Wintelre en Knegsel. Zij hebben een katholieke, protestants-christelijke of
algemeen bijzondere grondslag.
Veldvest verzorgt een kwalitatief hoogwaardig onderwijs- en vormingsaanbod voor leerlingen vanaf
drie jaar. Dit stelt hen in staat rond het twaalfde levensjaar drempelloos de overstap te maken naar
het vervolgonderwijs dat past bij hun aanleg en motivatie, waarbij leer- en
ontwikkelingsmogelijkheden gedurende de basisschoolperiode optimaal zijn gerealiseerd.
De Prins Willem-Alexanderschool is een school voor Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal
Onderwijs (VSO) in Veldhoven.

VELDVEST zoekt zo spoedig mogelijk voor de onder haar bestuur ressorterende VSO-afdeling van

de Prins Willem-Alexanderschool
een psycholoog/orthopedagoog m/v WTF 0, 4250-0,6375 (2 tot 3 dagen),
We zoeken een enthousiaste collega die:
• passie heeft voor het werken in het voortgezet speciaal onderwijs;
• een positieve kijk heeft op (kansen van) leerlingen en hoge verwachtingen daarbij
belangrijk vindt;
• een professionele relatie met leerlingen, collega’s en ouders kan opbouwen;
• over coachingsvaardigheden beschikt;
• in het bezit is van een universitaire master;
• in het bezit is van een Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD);
• bekend is met het afnemen van psychodiagnostisch en handelingsgericht onderzoek bij
kinderen en jong volwassenen;
• inzicht heeft in leer- en ontwikkelingsbehoeften van kinderen in een schoolcontext en dit
inzicht kan analyseren en vertalen naar leerstofaanbod en onderwijsinhoud op een school
voor Voortgezet Speciaal Onderwijs;
• onderwijsprocessen kan monitoren en relateren aan het OPP;
• participeert in de Commissie van Begeleiding (zorgteam) van de school.
• Relevante ervaring is gewenst.
De school biedt:
• een uitdagende werkcontext;
• een goed onderwijskundig en pedagogisch klimaat;
• een fijne, collegiale werksfeer;
• voldoende ontplooiingskansen en ontwikkelmogelijkheden.
Voor nadere informatie over de Prins Willem-Alexanderschool, zie website:
www.pwaveldhoven.nl
Uw sollicitatie, voorzien van een uitgebreid CV, kunt u zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vrijdag
16 juli 2021 mailen naar de directeur van de Prins Willem-Alexanderschool, Mevrouw J. van der
Heijden, j.vanderheijden@veldvest.nl
Sollicitatiegesprekken worden gevoerd in de week van 19-23 juli 2021.

