Vacature
PSYCHOLOOG/ORTHOPEDAGOOG Rebound Den Haag.
Het SWV zoekt voor Rebound Den Haag een enthousiaste
PSYCHOLOOG/ORTHOPEDAGOOG (0,2 fte/ 8 uur per week)
Algemene informatie
Rebound Den Haag is ontstaan uit een samenvoeging van Rebound Centrum en Rebound Den Haag
Zuid West in het schooljaar 2017/2018.
Rebound is een onderwijsvoorziening van het samenwerkingsverband, waar leerlingen met een
relatief lichte gedragsproblematiek 13 weken begeleid kunnen worden op gedragsverbetering om
daarna weer terug geplaatst te kunnen worden in hun eigen school. Leerlingen zijn 4 dagen per week
op Rebound en hebben daarnaast een terugkomdag op hun eigen school. In het aanbod op rebound
wordt veel ingezet op trainingen, om de gedragsverandering te realiseren.
Het team Rebound Den Haag bestaat uit maximaal 6 medewerkers, inclusief de Leidinggevende.
Daarnaast spelen stagiaires een belangrijke rol op Rebound.
Verantwoordelijkheden
De psycholoog/orthopedagoog houdt zich onder andere bezig met:
- het verrichten van onderzoeken en neemt testen af, stelt adviezen op over begeleiding van
leerlingen en begeleidt zelf leerlingen en ouder/ verzorgers;
- ondersteunt en begeleidt docenten bij de aanpak van psychosociale problemen van
leerlingen.
Kennis en vaardigheden
Om deze functie goed te vervullen is een relevante opleiding en ervaring vereist. Tevens dient men in
het bezit te zijn van de basisaantekening psychodiagnostiek. Ervaring in het werken met leerlingen
die tot onze doelgroep behoren is een pré. In verband met de doelgroep moet de psycholoog stevig
in zijn/haar schoenen staan en moet kunnen functioneren binnen een klein team. De psycholoog
dient te beschikken over een dienstverlenende, klantgerichte instelling en een flexibele inslag.
Daarnaast is zelfstandigheid en een gezonde dosis humor onmisbaar.
Wij bieden jou:
Een zelfstandige en uitdagende functie voor 8 uur per week
(0,2 fte), een bijzondere werkomgeving met professionele, leuke en betrokken collega’s, een prettige
werksfeer en goede begeleiding.
Daarnaast bieden wij ook:
- Een salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring tussen de € 2.595, en € 4.775,- bruto per
maand op fulltime basis (conform cao VO schaal 11);
- Vrij tijdens de schoolvakanties;

Ga jij deze uitdaging aan?
Mail uiterlijk 14 mei 2019 aanstaande je motivatie en Curriculum Vitae naar de afdeling
personeelszaken t.a.v. Merel Cools (m.cools@swvzhw.nl)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karin Blesting (Rebound Den Haag), via
070-3360177 of k.blesting@swvzhw.nl
Meer informatie over onze organisatie vind je op www.swvzhw.nl

