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Zuidwolde, 06 juni 2019 

 

Het bestuur van Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 

2203 zoekt voor deelname in de Commissie Toewijzing een:  

 

 

ORTHOPEDAGOOG GENERALIST 

wtf. 0,1 met ingang van 1 september 2019 of zo spoedig mogelijk daarna 

 

De orthopedagoog-generalist werkt in opdracht van de directeur en onder de 

verantwoordelijkheid van het bestuur SWV PO 2203. De orthopedagoog-generalist is lid 

van de Commissie Toewijzing, conform de beschrijving van deskundige in de AMvB.  

 

De orthopedagoog-generalist verricht de volgende werkzaamheden:  

 toetsen van de dossiers van de Commissies Arrangeren als lid van de Commissie 

Toewijzing in het kader van toekenning van toelaatbaarheidsverklaringen,  

 opstellen van adviezen aan de Commissies Arrangeren,  

 onderhouden van contacten wanneer er onduidelijkheden zijn met betrekking tot 

de dossiers,  

 zorgen voor de verslaggeving overeenkomstig de daartoe gemaakte afspraken, 

wettelijke richtlijnen en eisen,  

 mede ontwikkelen van nieuw beleid in het kader van Passend Onderwijs,  

 overleggen met ouders en met scholen,  

 uitvoeren van overige taken passend bij de functie van orthopedagoog-generalist.  

 

Functie-eisen 

De orthopedagoog dient te beschikken over een brede deskundigheid ten aanzien van 

kinderen met een mentale en/of fysieke beperking en kinderen die zich in een 

problematische leer- of opvoedingssituatie bevinden.  

 

Opleidingsniveau  

Bachelor pedagogiek en master orthopedagogiek.  

 

Werkervaring  

Minimaal 5 jaar relevante werkervaring in een vergelijkbare functie.  
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Omvang van de functie  

De orthopedagoog-generalist wordt op basis van tijdafspraken ingezet. Bij aanvang wordt 

ingezet op een dagdeel per week (wtf. 0,1).  

 

Beloningsniveau  

Volgens CAO-PO, Schaal 11  

 

Werving en selectie  

Orthopedagogen die zijn benoemd in of betrokken bij de Commissies Arrangeren van de 

drie afdelingen Steenwijk, Meppel of Hoogeveen zijn uitgesloten van benoeming in deze 

functie.  

Bij voorkeur wordt een benoeming gedaan op basis van detachering vanuit een bestaand 

dienstverband. Wanneer dit niet mogelijk blijkt komt de benoeming voor gemene 

rekening bij één van de deelnemende schoolbesturen per 01-09-2019.  

De rechtspositionele en financiële verantwoordelijkheid berust bij het SWV PO 2203.  

 

Procedure  

U kunt uw sollicitatie (brief en CV) vóór uiterlijk maandag 24 juni 2019 verzenden naar 

dhr. Leon ’t Hart, directeur SWV PO 2203 (l.thart@po2203.nl).  

Nadere informatie kan desgewenst bij hem worden opgevraagd (0528-35 34 77). 

De benoemingsadviescommissie zal bestaan uit twee bestuursleden en de directeur. 

De selectie van kandidaten zal plaatsvinden in week 26.  

De gesprekken vinden plaats in week 27.   
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