Samen doen wat nodig is en Alles voor het kind!

Het ABC is een bruisend Amsterdams expertisecentrum voor het onderwijs (PO en VO). Met hoofd,
hart en handen richten we ons op continue kwaliteitsverbetering in het onderwijs en willen we alle
kinderen de beste kansen geven. Met ruim zestig deskundige kinder- en jeugdpsychologen,
orthopedagogen, taal-, reken- en gedragsdeskundigen zorgen we er elke dag weer voor dat alle
talenten optimaal worden benut. Altijd in de context van de school, de leerkracht, de leerling en de
ouders.
Voor het vakgebied Jonge Kind en VVE zijn wij op zoek naar een:

bevlogen onderwijsadviseur met specialisatie Jonge Kind
(24-36 uur)
Je adviseert op een bevlogen manier schooldirecties, leerkrachten en IB-ers op het gebied van het
jonge kind. Je geeft trainingen, coaching en advies, zowel binnen kinderopvang als basisonderwijs.
Jouw rol is ondersteunend en adviserend bij educatieve vraagstukken en hierin lever je maatwerk in
de oplossing en begeleiding. Een greep uit je werkzaamheden:
•
•

•
•

verzorgen en ontwikkelen van (VVE) trainingen;
begeleiding en coaching in o.a. spelend leren en opbrengstgericht werken; taal en VVE,
kwaliteitstrajecten onderbouw, ontwikkeling van het jonge kind, rekenenen
leerlingvolgsystemen;
actieve bijdrage aan het team onderwijsontwikkeling waar je toe behoort;
en eventueel handelingsgericht diagnosticeren en arrangeren, afhankelijk van je expertise.

Functie-eisen
•

Je bent vakdidactisch sterk op het gebied van het Jonge Kind en thuis in de principes van spel
en opbrengstgericht werken met jonge kinderen.
• Gecertificeerd als trainer voor één of meer van de VVE programma’s: Basistraining VVE ,
Kaleidoscoop, Piramide, Uk en Puk, SIL, Startblokken; Kleuterplein 2.0. Een aanvullende
certificering voor Kijk! of S-VIB strekt tot aanbeveling.
• Ervaring met het trainen en coachen van leerkrachten en schoolteams om
onderwijsvernieuwingen te realiseren. Je maakt gelijke kansen in het onderwijs realiteit door
innovatief te denken en te zien waar mogelijkheden liggen binnen de context van de school.
Een academische of post HBO opleiding, bijvoorbeeld: psychologie, pedagogiek,
onderwijskunde etc.
• Je bent pro-actief, analytisch sterk en beschikt over goede communicatieve vaardigheden.

•

•

Je hebt een groot en actief netwerk, waarmee je in gesprek kunt gaan over relevante
ontwikkelingen in het onderwijs. Je peilt behoeften en weet deze om te zetten naar
opdrachten voor Het ABC. Acquisitie is een belangrijk onderdeel van je werkzaamheden.
Je bent inzetbaar op meer dan alleen dit vakgebied. Dat betekent dat je ook ervaring en
expertise hebt met in ieder geval één ander vakgebied zoals rekenen, taal,
(hoog)begaafdheid, leerlingbegeleiding, burgerschap of gedrag.

Wij bieden
Een uitdagende functie waarbij je zowel zelfstandig als in teamverband werkt binnen een groeiende
adviesorganisatie. We zijn betrokken bij onze klanten en bij elkaar. In je eigen team vind je een
thuisbasis waarin je samen bouwt aan de afgesproken teamresultaten.
Inschaling van de functie is volgens de cao AOJ in schaal 11 en passend bij je kwaliteiten en ervaring.
Je bent aangesloten bij pensioenfonds ABP. Je werkt met een normjaartaak, dit biedt veel vrijheid
om je werkzaamheden in te plannen.

Solliciteren
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Ineke van der Schuyt, vakgebiedtrekker
Jonge Kind via ivanderschuyt@hetabc.nl of 06-46610315. Graag ontvangen wij je motivatiebrief en
CV uiterlijk 29 november ovv ‘vacature jonge kind’ op werkenbij@hetabc.nl. Het eerste gesprek vindt
plaats op 9 december 2020, het tweede gesprek op 14 december 2020. Vanwege de coronamaatregelen worden alle gesprekken digitaal gevoerd.
We streven naar een aanstelling per 1 februari 2021. Kijk voor meer informatie ook op onze website
www.hetabc.nl

