Het HCO is op zoek naar een

Stagiair(e) Leerlingzorg

Het HCO (Haags Centrum voor Onderwijsadvies) is het grootste onderwijsadviesbureau voor scholen
en kindcentra in Den Haag en omgeving. Bij het HCO werken circa 130 enthousiaste en betrokken
professionals: trainers, adviseurs, psychologen/orthopedagogen en andere onderwijsexperts die
dagelijks bij scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven over de vloer komen. Met behulp van
training, advies, conferenties, onderzoek, coaching en educatieve uitgaven ondersteunen wij
professionals die werken met kinderen. De activiteiten van het HCO sluiten aan bij de meest recente
onderzoeksresultaten op onderwijskundig gebied. Wij nemen daarbij de alledaagse praktijk van de
leraar als uitgangspunt en leveren maatwerk.
Het HCO maakt deel uit van Bazalt Groep en werkt daarin samen met de partners Bazalt en RPCZ.
Werkzaamheden
Als stagiair(e) Leerlingzorg loop je stage gedurende drie dagen per week. Je doorloopt diverse keren
de cyclus van handelingsgerichte diagnostiek voornamelijk gericht op leerlingen in het reguliere
basisonderwijs. Verder word je ingezet bij enkele projecten die het HCO voor scholen of
schoolbesturen uitvoert. Daarnaast neem je deel aan overlegsituaties waarin zorgleerlingen besproken
worden en besprekingen van groepsgewijze screeningsonderzoeken op scholen. Aan het eind van de
stage presenteer je het project waaraan je hebt deelgenomen.
De stagiair(e) die wij zoeken:
is zelfstandig en toont initiatief;
is drie dagen per week volledig beschikbaar gedurende het hele schooljaar
(2 september 2019 t/m 17 juli 2020);
is in staat om vanaf april/mei onder supervisie zelfstandig opdrachten uit te voeren.
Functie-eisen
Je bent een student met een bijna afgeronde studie Orthopedagogiek of Kinder- en Jeugdpsychologie.
Studenten voor wie de stage het laatste onderdeel van hun master is, hebben de voorkeur.
Wij bieden:
een inwerkcursus van 20 uur;
goede begeleiding bij het doorlopen van het diagnostisch proces, je loopt afwisselend mee met
twee ervaren onderwijsadviseurs (orthopedagoog of psycholoog);
intervisiemomenten met collega stagiair(e)s;
een werkomgeving met veel expertise op het gebied van diagnostiek en het vormgeven van
(passend) basisonderwijs;
je de mogelijkheid om de psychologische onderzoeken, die je onder supervisie uitvoert, te
gebruiken als casus voor het behalen van de basisaantekening psychodiagnostiek (BAPD);
een stagevergoeding van € 300,- bruto per maand op basis van 24 uur per week.
Aanvullende informatie
Neem voor vragen over de stageplaats contact op met:
Han van der Vleuten tel: 070-4482857
Neem voor informatie over de sollicitatieprocedure contact op met:
Saloua Molenkamp tel: 070-4482803
Sollicitatie
Heb je interesse in deze stageplaats? Stuur dan vóór 17 februari 2019 een motivatiebrief en CV
naar: sollicitatie@hco.nl

