
 

       
 
 
We zijn per 1 april 2019 op zoek naar een orthopedagoog 
(betreft 3 dagen voor vervanging tot 1 januari 2020 en daarna voor bepaalde tijd met 
uitzicht op vast voor 2 dagen per week. Twee parttimers voor 1 dag en 2 dagen is mogelijk)                               
 

Wie zijn we? 
Prokind scholengroep en VCPO Spijkenisse zijn twee besturen voor het primair onderwijs in 
Spijkenisse die nauw samen werken met vier andere besturen op Voorne-Putten en Rozenburg, zoals 
PRIMOvpr, primair onderwijs Voorne-Putten en regio.  
 
De besturen werken nauw samen en vanuit deze gezamenlijkheid zijn wij op zoek naar een 
orthopedagoog voor vervanging van een zwangerschaps- en bevallingsverlof bij Prokind 
scholengroep voor twee dagen en bij PRIMOvpr op sbo De Windroos voor één dag.  
Na 1 januari is het mogelijk om daarna in te stromen in de formatie van het bestuur van VCPO 
Spijkenisse voor 2 dagen per week.  
 
Als orthopedagoog lever je een belangrijke bijdrage om het passend onderwijs op de school een 
goede plek te geven. Daartoe werk je in een klein team met drie andere orthopedagogen en werk je 
nauw samen met de intern begeleider en leerkrachten op de school. 
 
Wat ga je doen? 
Als orthopedagoog werk je op diverse niveaus: je bent gericht op de leerling, maar je bent zeker ook 
gericht op het optimaliseren van de zorgstructuur op de school.  
Je geeft begeleiding of ondersteuning aan de leerling, de leraar, de klas en ouders én ondersteun en 
adviseer je op school- en bovenschools niveau.  
Dit doe je door: 
 

 De onderwijsbehoeften van een leerling te bepalen, zijn of haar ontwikkelperspectief op te 

stellen en handelingsgerichte adviezen aan de leerkracht te geven op basis van 

handelingsgerichte diagnostiek. Zo nodig, adviseer je bij een toelaatbaarheidsverklaring voor 

het speciaal onderwijs en leg je contact met jeugdhulp; 

 Leerkrachten en intern begeleiders te coachen om het handelingsgericht werken in de klas te 

optimaliseren; 

 Je te richten op de wisselwerking tussen de leerling en de onderwijs- en opvoedingssituatie 

en de samenwerking tussen school en ouders te stimuleren; 

 Op te treden als deskundige, analyticus, sparringpartner, maar ook als ‘critical friend’ voor 

leerkrachten en intern begeleiders; 

 De kennis en vaardigheden van de intern begeleiders te versterken; 

 De directeur en de intern begeleider te adviseren over een verdere optimalisering van de 

zorgstructuur; 

 De bestuurder en andere stakeholders aan de hand van heldere analyses integraal te 

adviseren over het verder optimaliseren van de zorgstructuur op alle scholen. 

  



 

Wat vragen we? 

 Je bent afgestudeerd als orthopedagoog met diagnostiek-aantekening. Bij voorkeur 

orthopedagoog-generalist of GZ-psycholoog; 

 Je hebt bij voorkeur ervaring in het primair onderwijs en je hebt kennis van de zorgstructuur 

in het primair onderwijs, Handelingsgerichte Diagnostiek (HGD) en Handelingsgericht 

Werken (HGW); 

 Je bent een verbinder die gericht is op een gemeenschappelijk doel en daartoe ben je in staat 

om een relatie op te bouwen met leerlingen, leerkrachten, intern begeleiders, directeur én 

ouders; 

 Je bent in staat om actuele (theoretische) kennis en ontwikkelingen te vertalen naar de 

beroepspraktijk; 

 Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en bent in staat om met ouders 

en leerlingen op het juiste niveau te communiceren. 

Wat bieden we? 

 Schaal 11 conform de CAO primair onderwijs. 

 Een zelfstandige functie waarbij alle aspecten van een orthopedagoog tot hun recht komen. 

 Een deskundig team van orthopedagogen die jou op maat begeleiden. 

 Als werkomgeving een variëteit aan scholen: regulier onderwijs, speciaal onderwijs en een 

taalschool. 

Word jij onze nieuwe collega? 
Wil je graag in een klein team met deskundige en ambitieuze collega’s werken? Wil je jouw expertise 
inzetten ten behoeve van onze leerlingen? Houd je van afwisseling?  
Dan nodigen we je uit bij ons te komen werken! 
 
Je kunt solliciteren door vóór 11 maart 2019 je motivatiebrief met CV te mailen naar Daniëlle Ferber,  
Hrm-adviseur: d.ferber@prokind-scholengroep.nl 
 
Voor inhoudelijke vragen over de vacature kan je contact opnemen met Jasmijn Vermeulen, 
orthopedagoog-generalist: j.vermeulen@prokind-scholengroep.nl of via telefoonnummer:  
0181-636281. In de voorjaarsvakantie (25 februari t/m 1 maart 2019) zijn wij beperkt bereikbaar. 
 
Voor meer informatie over Prokind scholengroep: Voor meer informatie over VCPO Spijkenisse 
www.prokind-scholengroep.nl     www.vcpo-spijkenisse.nl  
 
Voor meer informatie over PRIMOvpr en de Windroos: 
https://www.primovpr.nl/ 
http://www.dewindroos-hellevoetsluis.nl/ 
 
 
        
 

mailto:d.ferber@prokind-scholengroep.nl
mailto:j.vermeulen@prokind-scholengroep.nl
http://www.prokind-scholengroep.nl/
https://www.primovpr.nl/
http://www.dewindroos-hellevoetsluis.nl/

