
 

Orthopedagoog  
 

PER 01-09-2021, OMVANG 0,5 / 20 UREN PER WEEK 
 

Informatie over de vacature 

In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs zijn wij op zoek naar 

een enthousiaste collega voor de functie van orthopedagoog. Je bent 

werkzaam bij SBO De Lings en basisschool PassePartout in Tegelen.  
 

Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur van twee jaar. De functie 

is gewaardeerd in salarisschaal 11. 

  
 

Zo ziet de praktijk eruit 

Je maakt voor twee dagen in de week deel uit van de commissie van 

begeleiding van SBO De Lings. Daarnaast ben je een dagdeel werkzaam als 

orthopedagoog op basisschool PassePartout. Als orthopedagoog adviseer je 

het MT van de scholen over ondersteuning met betrekking tot plaatsing, 

begeleiding en doorverwijzing van leerlingen. Je verricht handelingsgericht 

psychodiagnostisch en orthodidactisch onderzoek en brengt 

ondersteuningsbehoeften van kinderen in beeld, gericht op een 

verantwoorde begeleiding van de leerlingen in de school. Daarnaast ga je 

ook zelf aan de slag met de begeleiding, ondersteuning van de kinderen en 

coachen en begeleiden van leerkrachten. Je voert ondersteunende en ook 

adviserende gesprekken met ouders. Je neemt deel aan relevante 

teamvergaderingen en aan multidisciplinaire overlegsituaties, waarin 

handelingsplannen, ontwikkelingsperspectief, methoden en voortgang van 

de leerlingen worden besproken. Je bent orthopedagoog-generalist of GZ-

psycholoog of je bent bereid én hebt de juiste competenties om je daartoe 

te ontwikkelen. 
 

Wat breng jij mee?  

Je hebt inzicht in de taken, de organisatie en de werkwijze van de 

(speciale) basisschool. Je beschikt over goede coachende vaardigheden, 

waarbij je een ander kunt aanzetten tot (zelf-)reflectie.

Werken bij Kerobei 

Ruimte voor ontwikkeling 

Gun jij jezelf ook meer ruimte?  

Om je te ontwikkelen, 

eigenaarschap te nemen en dat ook 

aan de leerlingen mee te geven?  

Geweldig! Dan pas jij absoluut bij 

Kerobei!  
 

Een basisschool van Kerobei is een 

gemeenschap van mensen die 

aandacht aan elkaar schenken, 

vragen kunnen stellen, elkaar 

vertrouwen, elkaar begrijpen en om 

elkaar geven. Het is een plaats waar 

mensen aangenaam en waardig 

kunnen leven en waar iedereen zich 

kan ontplooien.  

Kerobei is een stichting voor primair 

onderwijs met 18 scholen in Baarlo, 

Beesel, Belfeld, (Hout-) Blerick, 

Maasbree, Reuver, Steyl en Tegelen. 

Het is onze amibtie dat ieder kind 

graag naar school gaat en dat ieder 

kind zich optimaal kan ontwikkelen. 



 

Je bent vaardig in het analyseren van problemen en het zoeken naar 

passende oplossingen; in het begeleiden van leerlingen; in het adviseren 

van ouders/opvoeders, het onderwijsteam en het management; in het 

motiveren van en het omgaan met emotionele weerstand bij ouders en/of 

opvoeders en de school, waarbij je adviseert over passende activiteiten om 

het vertrouwen te herstellen. Je beschikt over goede communicatieve 

vaardigheden, passend bij de professionele taak en je hebt een sterk 

reflecterend vermogen op eigen handelen, zowel individueel als in 

groepsverband.  
 

Een afgeronde universitaire opleiding passend bij de functie is een vereiste, 

naast ruime ervaring in een vergelijkbare functie . 
 

Als orthopedagoog heb jij / kun jij: 

• brede theoretische kennis van (de ontwikkelingen op) het vakgebied van 

orthopedagogiek / psychologie / orthodidactiek en het algemene terrein 

van de leerlingbegeleiding.  

• kennis van de gedragspatronen (o.a. diverse culturele achtergronden) van 

de leerling(en).  

• brede kennis van ontwikkelingsstoornissen en wat deze voor de kinderen, 

ouders en onderwijs betekenen.  

• samenhang aanbrengen in en uitzicht bieden bij (interactie-)problemen 

tussen kinderen, ouders en school. 

• brede kennis van HGPD en vaardigheid in het kernachtig verwoorden van   

voorgeschiedenis, verklaringsgebieden, weging en 

ondersteuningsbehoeften.  

• kennis van de SBO-doelgroep in relatie tot onderwijsconcept. 

• kennis van de landelijke en regionale ontwikkelingen over de onderwijs- 

en ondersteuningscontext. 

 

Wat mag je bij SBO De Lings verwachten?   

Het team van De Lings maakt werk van eigenaarschap en erkende 

ongelijkheid. Kindbelang is leidend. Elkaar ondersteunen, coachen is een 

vanzelfsprekendheid. Het team werkt samen. Het team kan relativeren, 

doet wat het zegt, is kritisch en betrokken op de ontwikkeling van kinderen 

en elkaar. Humor is een wezenlijk bestanddeel. 

 

Wat mag je bij BS PassePartout verwachten? 

Het team van PassePartout werkt vanuit een professionele cultuur.  We zijn 

bewust bezig met de verbetering en het behouden van onze 

onderwijskwaliteit. We willen het beste uit kinderen halen (op alle 

gebieden). We zijn een hardwerkend en enthousiast team dat vanuit de 

professionele dialoog elkaar weet te vinden. Kenmerkend voor ons team is 

een positieve kwaliteitscultuur en een sterk reflectief vermogen. Daarnaast 

is er voldoende ruimte voor humor. 

Werken bij Kerobei 

 

 4500 
Leerlingen  

 18 
Scholen 

 150 
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Eindejaars 
uitkering  

 500 
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Meer informatie 

Voor meer informatie over Kerobei nodigen we je van harte uit om een 

kijkje te nemen op de website van SBO De Lings en van basisschool 

PassePartout. Voor meer informatie over deze vacature kun je contact 

opnemen met Leenette Hendriks, directeur basisschool PassePartout (E: 

leenette.hendriks@kerobei.nl / T: 077-3732768) en Jack Pruijsten, 

directeur SBO De Lings (E: jack.pruijsten@kerobei.nl / T: 077-3737575). 
 

Wil je in aanmerking komen voor deze baan, stuur dan uiterlijk 20 juni a.s. 

je sollicitatiebrief en cv naar sollicitaties@kerobei.nl o.v.v. vacature OOP004 

orthopedagoog NPO.  
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