
Functietitel 

Orthopedagoog  

Plaatsingsdatum 

1-4-2020 

Sluitingsdatum 

20-4-2020 

Soort vacature 

Parttime 

Dienstverband 

Tijdelijk met uitzicht op vast 

FTE 

0,4 – 0,6 FTE (in overleg) 

 

Omschrijving 

VSO Sprengen College is op zoek naar een tweede orthopedagoog.  

Als orthopedagoog zal je,  

 onderdeel zijn van de Commissie voor de Begeleiding (CvB). Je hebt een actieve rol in het 

adviseren en volgen van onderwijstrajecten en signaleert zorgen rondom leerlingen. Je 

ondersteunt mentoren door het geven van handelingsadviezen en schuift zo nodig aan bij 

oudergesprekken en multidisciplinaire overleggen; 

 een rol spelen bij het aanmeldproces van nieuwe leerlingen. Je verzamelt de informatie van 

toekomstig leerlingen en voert de intakegesprekken. Aan de hand hiervan stel je, in 

samenspraak met de mentor, een ontwikkelperspectiefplan op.  

 

Opleiding 

Je bent in het bezit van de Master Pedagogische Wetenschappen.   

 

Functie-eisen  

Wij zoeken een collega die: 

 kennis van de ZMOK-doelgroep heeft en deze kennis kan vertalen naar begeleiding in het 

onderwijs binnen ons ecologisch pedagogische concept  (gegevens over leermogelijkheden 

en sociaal-emotionele ontwikkeling kunnen koppelen aan passende begeleiding); 

 communicatief vaardig is, in staat is tot zelfreflectie en de verbinding kan aangaan met 

leerlingen, ouders, externe betrokkenen en collega’s; 

 in staat is om initiatief te tonen binnen verschillende multidisciplinaire overleggen; 

 denkt in mogelijkheden, creatief is in het vinden van oplossingen en hierbij het vaste stramien 

los kan laten;  

 kennis heeft van groepsprocessen en groepsdynamiek; 

 het leuk vindt om te werken in teamverband; 

 ervaring binnen het Voortgezet Speciaal Onderwijs/ Praktijkonderwijs is een pré. 

 

Arbeidsvoorwaarden 

Wij bieden: 

 een prettige werkomgeving  waarin de leerling voorop staat; 

 een professionele organisatie; 

 inschaling volgens CAO-PO. 

 

Interesse? 

Als u meer wilt weten over deze functie, dan kunt u contact opnemen met Bernard van den Berg voor 

algemene informatie/school organisatorische vragen (06 13433187) of Marjolein Hutten voor 

inhoudelijke vragen met betrekking tot de taken en/of doelgroep (06 86830578).                                     

Voor meer informatie over VSO Sprengen College, zie http://www.sprengencollege.nl/. 

http://www.sprengencollege.nl/


 

Sollicitatie 

Als deze functie u aanspreekt en u past binnen het beschreven profiel, dan zien wij graag uw 

sollicitatiebrief en CV vóór maandag 20 april 2020 tegemoet.  

U kunt deze mailen naar info@sprengencollege.nl onder vermelding van: Sollicitatie orthopedagoog.  

 

mailto:info@sprengencollege.nl

