
 
 
SWV Passend Onderwijs PO 2203 
Afdeling Meppel 
Postbus 220, 7940 AE Meppel 
Industrieweg 1B-1, 7944 HT Meppel 
 
 

Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs afdeling Meppel zoekt per 1 maart 2021 een 
 

Orthopedagoog 
0,3 fte 

 
 
Als orthopedagoog werk je voor de afdeling Meppel van het Samenwerkingsverband PO 2203 in de 
orthopedagogenpoule. Deze poule is verbonden aan de scholen van het samenwerkingsverband die 
vallen onder Afdeling Meppel. Er wordt met de scholen in de afdeling intensief samengewerkt om 
het Passend Onderwijs inhoud te geven. Je werkt samen in een team van 3 orthopedagogen en  
2 psychologisch assistenten. 
 
Wat verwachten wij van onze toekomstige collega?  
 
Context functie:  

• Je bent in het bezit van een afgeronde universitaire opleiding tot NVO basisorthopedagoog.  
De voorkeur gaat uit naar een orthopedagoog-generalist of een gz-psycholoog.   

• Je hebt kennis op het gebied van zorg, onderwijs en gedrag en ervaring als orthopedagoog in 
een onderwijssetting. 

• Je hebt kennis van het onderwijsleerproces en effectief leerkrachtgedrag. 

• Je bent in staat om onderwijsbehoeften van leerlingen in kaart te brengen 

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

• 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 doet psychodiagnostisch onderzoek en/of observatie. Hierbij werk je handelingsgericht. 

• Je adviseert intern begeleiders en leerkrachten over wat een leerling nodig heeft, rekening 
houdend met het ontwikkelingsperspectief en de context voor deze leerling.  

• Je neemt deel aan het MDO van het SWV PO2203, Afdeling Meppel. 
 
 
 
 



Wat bieden wij jou?  

• Een aantrekkelijke werkomgeving, waarin de werkgever haar medewerkers in de gelegenheid 
stelt zich optimaal te kunnen ontwikkelen.  

• Een enthousiast en deskundig multidisciplinair team, waarin samenwerking hoog in het 
vaandel staat en dat goed op elkaar is ingespeeld.  

• De rechtspositie en salariëring conform CAO-PO. Inschaling op basis van kennis, opleiding en 
ervaring. 

 
 
Algemene informatie over SWV PO 2203:  

• Website www.po2203.nl, Afdeling Meppel 
 
 
Procedure:  
Belangstellenden kunnen reageren t/m 1 februari 2021. De sollicitatie (brief en CV) kan verstuurd 
worden naar e-mailadres: k.hilgenga@po2203.nl onder vermelding van ‘Orthopedagoog’  
 
De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in de vijfde week van 2021. Het streven is om de 

gesprekken fysiek plaats te laten vinden (onder voorbehoud mogelijke Corona richtlijnen) 

 
 
Voor inhoudelijke vragen over de vacature van het SWV PO2203 kunt u contact opnemen met 
mevrouw K. Hilgenga (coördinator) tel: 06 12643810 of via e-mail: k.hilgenga@po2203.nl 

http://www.po2203.nl/

