Sentro pa Inovashon i Guia Edukashonal is een overheidsstichting, die het educatie- en onderwijsveld
ondersteunt bij de optimalisatie van de kind- en leerlingenzorg en een bijdrage levert aan de
voorbereiding en uitvoering van onderwijsbeleid en -innovatietrajecten op Curaçao
SIGE is per direct op zoek naar een

Gedragsdeskundige
Wat ga je doen?
Je levert een bijdrage aan de verantwoorde plaatsing van de leerlingen of het kind in de adequate
leer-/ontwikkelingsomgeving en aan de zorg binnen scholen en kindercentra. Je verricht diagnostisch
onderzoek inclusief de verslaglegging. Je adviseert ten aanzien van het te ontwikkelen plaatsings- en
zorgbeleid en het multidisciplinair team voor meervoudige complexe problematiek. Je hebt contact
met kinderen en jongeren en hun behandelaars en ouders/opvoeders. En daarnaast met collega’s,
vakgenoten, specialisten en andere deskundigen over o.a. gedragsvraagstukken
Waar ben je goed in?
De gedragsdeskundige die wij zoeken heeft een afgeronde universitaire opleiding op het gebied van
orthopedagogiek of (ontwikkelings) psychologie (voorkeur GZ) met name op het specifieke
vakterrein van ontwikkeling en zorg in opvoeding en onderwijssituaties. Je hebt tenminste drie (3)
jaar ervaring met behandeling/begeleiding van kinderen/jongeren. Je hebt kennis van het
plaatselijke onderwijs- en opvoedingsveld en -problematiek en inzicht in de plaatselijke relevante
opvoedings-, onderwijs, en maatschappelijke instellingen. Je bent vaardig in het begeleiden van
klanten/groepen en optimaliseringsprocessen en het organiseren en geven van trainingen en
voorlichting. Je hebt een goede beheersing van Papiamentu en Nederlands, zowel schriftelijk als
mondeling. Je kunt anderen motiveren en stimuleren tot samenwerken en het behalen van
gezamenlijke doelen en hierin het goede voorbeeld geven.
Wat bieden we
Het betreft een betrekking voor 39.5 werkuren per week met de mogelijkheid tot een vast
dienstverband. Voor gebruik van een eigen auto bestaat de mogelijkheid voor een vergoeding voor
de gereden afstanden. Je komt in aanmerking, naast de basisverzekering ziektekosten, voor de
aanvullende voorzieningen en aanmelding bij het Algemeen Pensioenfonds Curaçao.
Aantal vakantiedagen is minimaal 23 oplopend tot maximaal 26 dagen per kalenderjaar.
Geïnteresseerd?
Voor nadere informatie over de vacature kunt u contact opnemen met mevrouw mw. S. Olaria per
E-mail: s.olaria@sige.cw.
Sollicitaties, voorzien van een curriculum vitae kunt u tot 8 augustus 2022 richten aan de
Directie van Sentro pa Guia Edukashonal, ter attentie van mevrouw drs. S.C. Olaria,
E-mail: s.olaria@sige.cw.

