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Het samenwerkingsverband VO de Meierij is per 01 oktober 2019 op zoek naar een orthopedagoog/psycholoog 
met kennis van het zorglandschap in de regio en kennis en/of affiniteit met voortgezet onderwijs ter 
versterking van onze stafdienst. 
 
Binnen het samenwerkingsverband de Meierij werken alle scholen voor voortgezet onderwijs in de regio samen 
om iedere jongere een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs te bieden. Dit doen zij door bij het 
vormgeven van hun onderwijs uit te gaan van de kracht en mogelijkheden van de leerling.  
 
Je voert je werkzaamheden uit binnen de Advies Commissie Toewijzing (ACT) van het samenwerkingsverband. 
De ACT bestaat uit 4 medewerkers en richt zich op het versterken van scholen bij de begeleiding van leerlingen 
met een ondersteuningsbehoefte. Je werkt vanuit een collegiaal model, waarbinnen kennisdeling en de 
bereidheid elkaar op specifieke deskundigheden te bevragen belangrijke aspecten zijn. Je onderschrijft onze 
visie op passend onderwijs en bent in staat deze uit te dragen. 
 
Het samenwerkingsverband neemt geen eigen personeel in dienst. Er wordt gewerkt met een 
inleenovereenkomst tussen de eigen school/organisatie of payrollorganisatie en het samenwerkingsverband.    
 

Kerntaken: 
 

 adviseren van de aangesloten scholen bij vragen over ondersteuningsbehoeften van hun leerlingen;  

 adviseren van ouders(s)/verzorger(s) en andere betrokkenen bij onderwijsondersteuningsvragen;  

 toewijzen van arrangementen die het ondersteuningsaanbod van de school overstijgen;  

 toelaatbaarheidsverklaringen afgeven voor het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs, het 

monitoren van de instroom in het VSO en de doorstroom naar regulier onderwijs;  

 feedback geven op de basisondersteuning in de scholen;  

 bemiddelen tussen school en ouder(s)/verzorger(s);  

 vanuit je eigen praktijkervaring input leveren in beleidsvoorbereidende werkgroepen t.b.v. het 

scholenoverleg c.q. de directeur van het samenwerkingsverband;  

 verbindingen leggen tussen scholen, bijvoorbeeld door het organiseren van werkoverleggen; 

 verbindingen leggen tussen scholen en jeugdhulppartners; 

 input leveren voor het jaarverslag en managementrapportages van de directeur;  

 deelnemen aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten en o.a. collegiale consultatie;  

 op peil houden en eventueel uitbreiden van de voor het beroep vereiste bekwaamheden;  

 bestuderen van vakliteratuur en op de hoogte zijn van de ontwikkelingen binnen het vakgebied. 

 

Kennis en vaardigheden 
 

 een afgeronde opleiding tot en ruime werkervaring als orthopedagoog/psycholoog; 

 gespecialiseerde kennis van (de ontwikkelingen op) het vakgebied van 
orthopedagogiek/orthodidactiek en het algemene terrein van de leerlingbegeleiding en -
ondersteuning; 

 kennis van de gedragspatronen (o.a. diverse culturele achtergronden) van de leerling(en); 

 kennis van het zorglandschap in de regio; 



 inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van het samenwerkingsverband; 

 vaardigheid in het analyseren van problemen en het zoeken naar passende oplossingen; 

 vaardigheid in het voeren van gesprekken met leerlingen en ouders; 

 vaardigheid in het adviseren van ouders en scholen. 

 

Persoonlijke kwaliteiten 
 

 je hebt affiniteit met de doelgroep en kan je verplaatsen in de leerling, ouders en alle partijen waar de 
scholen mee te maken hebben;  

 je kan buiten de kaders denken en adviseren in het belang van het kind;  

 je bent toegankelijk en beschikt over goede communicatieve vaardigheden die je kan toepassen op 
verschillende niveaus;  

 je bent proactief, oplossingsgericht, flexibel en besluitvaardig. 

 Je bent een teamspeler. 

 
Voor meer informatie over het samenwerkingsverband kan je terecht op de website van het 

samenwerkingsverband: www.demeierij-vo.nl   

Heb je interesse in deze functie? Mail dan je motivatie en CV voor 15 september 2019 naar  

administratie@demeierij-vo.nl t.a.v. Dhr. M. Nomes (directeur). Gesprekken zullen plaatsvinden op donderdag 

19 september tussen 13.00 en 17.00 uur. 
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