
 

 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
De afdeling Hoogeveen Passend Onderwijs heeft een vacature per 1 september 2018 voor een                                                
 

Orthopedagoog m/v 

 
 
De afdeling Hoogeveen is een onderdeel van het SWV PO 2203. De functieomvang bedraagt 0.4. Het 
betreft een tijdelijke functie voor 1 jaar met uitzicht op vast dienstverband. 
 
Als orthopedagoog werk je voor de afdeling Hoogeveen van het Samenwerkingsverband PO 2203 in 
de Commissie Arrangeren, die tot taak heeft, o.a. het toekennen van onderwijs arrangementen, het 
adviseren van de Commissie Toewijzing middels het opstellen van deskundigheidsverklaringen en 
het bieden van ondersteuning op de scholen in het kader van Passend Onderwijs. Er wordt met de 
scholen in de afdeling intensief samen gewerkt om het Passend Onderwijs vorm en inhoud te geven.  
Daarbij wordt zoveel mogelijk gedacht in de mogelijkheden van het kind in plaats van  
onmogelijkheden.   
   
                                              
Wat verwachten wij van onze toekomstige collega? 
       
 
Context functie 
- Je bent bij voorkeur in het bezit van een registratie als Orthopedagoog-Generalist NVO. 
- Je hebt ruime, meerjarige ervaring als orthopedagoog in een onderwijssetting. 
- Je beschikt over specifieke expertise m.b.t. de verschillende doelgroepen in het onderwijs, 

waaronder hoogbegaafde leerlingen en leerlingen met cognitieve, lichamelijke en/of sociaal-
emotionele beperkingen en leerlingen die zich in een problematische leer- en/of 
opvoedingssituatie bevinden.  

- Je bent in staat om onderwijsbehoeften van leerlingen in kaart te brengen en te vertalen in een 
passend arrangement. 

- Je kunt beoordelen of een leerling, ten gevolge van een crisis, in een observatietraject past 
binnen het speciaal (basis) onderwijs. 

- Je kunt goed omgaan met tegengestelde belangen. 
- Je beschikt over organisatorische kwaliteiten en bent zowel schriftelijk als mondeling 

communicatief vaardig. 
- Je bent enthousiast, flexibel en collegiaal ingesteld. 
- Je hebt visie en affiniteit m.b.t. Passend Onderwijs. 
 
 
Taken  
- Je toetst dossiers die door de Commissie Arrangeren worden voorgelegd aan de Commissie 

Toewijzing SWV PO 2203 als aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring voor een plaats in het 
speciaal (basis) onderwijs. 

- Je schrijft deskundigenverklaringen voor de Commissie Toewijzing van SWV PO 2203 voor 
leerlingen waarvoor een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal (basis) onderwijs wordt 
aangevraagd of voor een passend onderwijsarrangement op de basisschool.  

- Je geeft advies t.a.v. leerlingen die na plaatsing in het speciaal (basis) onderwijs worden 
teruggeplaatst in een reguliere school voor basisonderwijs. 

- Je onderhoudt contacten wanneer er onduidelijkheden zijn met betrekking tot de dossiers of 
aanmeldingen.  
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- Je neemt deel aan gesprekken met intern begeleider/directeur, ouders, leerkracht en 
eventueel schoolmaatschappelijk werker of andere externe betrokkenen ter voorbereiding op 
een arrangement. 

- Je adviseert intern begeleiders/directeuren betreffende leerlingen die door hun 
ontwikkelingsperspectief buiten het ondersteuningsprofiel van de school vallen. 

- Je doet indien nodig psychodiagnostisch onderzoek en/of observatie.  
- Je ontwikkelt mede nieuw beleid in het kader van Passend Onderwijs. 
 
 
Wat bieden wij jou? 
 
- Een aantrekkelijke werkomgeving, waarin de werkgever haar medewerkers in de gelegenheid 

stelt zich optimaal te kunnen ontplooien. 
- Een enthousiast en deskundig multidisciplinair team, waarin samenwerking hoog in het vaandel 

staat en dat goed op elkaar is ingespeeld. 
- Een bestuur, dat streeft naar eigentijds, innovatief en kwaliteitsgericht onderwijs. 
- De rechtspositie en salariëring schaal 11 conform CAO-PO. 
 
 
Algemene informatie over SWV PO 2203: 
 
- Website www.po2203.nl  
- Hoogeveens Afdelingsplan (HAP) ’17-‘18 
 
 
Procedure: 
Belangstellenden kunnen reageren t/m 26 mei 2018. De sollicitatie (brief en CV in één document) 
kan verstuurd worden naar het volgende e-mailadres: j.wittink.hgv@po2203.nl onder vermelding 
van ‘Orthopedagoog Commissie Arrangeren SWV PO 2203 afdeling Hoogeveen’. 
 
De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op maandag 11 juni  2018.  
 
 
Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen met de personeelsadviseur, 
mevrouw M.A. Schonewille tel.: 0528-234599. Voor inhoudelijke vragen over de vacature kunt u 
van maandag t/m woensdag contact opnemen met mevrouw M. Aslander (orthopedagoog) tel.: 
0528-233688.  
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