
 
 
 
 

 
Ben jij een enthousiaste orthopedagoog en klaar voor een nieuwe uitdaging? 

Dan leren we jou graag kennen! 
(WTF 0,6) 

 
SKOzoK is een ambitieuze onderwijsstichting met 30 basisscholen in de gemeenten Bergeijk, 
Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard en Waalre. De scholen zijn verdeeld over 15 
clusters in 3 regio’s. SKOzoK staat voor Samen Koersen op Zichtbare Onderwijs Kwaliteit. 
Ongeveer 570 medewerkers verzorgen samen primair onderwijs voor circa 5.300 leerlingen.  
 
Wij zijn per direct op zoek naar een enthousiaste orthopedagoog. Het betreft een 
combinatiefunctie waarbij je werkzaam bent op onze SBO school De Zonnewijzer en 
daarnaast het team Passend Onderwijs van de organisatie versterkt.  
 
Werkzaamheden van de orthopedagoog  
De orthopedagoog maakt deel uit van het team van SBO De Zonnewijzer. Samen met de 
kwaliteitsondersteuner en de collega-orthopedagoog ondersteunt hij/zij de leerkrachten bij 
het bieden van passend onderwijs aan de leerlingen. De orthopedagoog heeft een 
onderzoekende en analyserende rol om goed in beeld te krijgen wat de specifieke en veelal 
complexe didactische en pedagogische onderwijsbehoeften van een leerling zijn. De 
orthopedagoog vertaalt deze onderwijsbehoeften van een leerling naar handelingsgerichte 
adviezen voor de leerkracht en eventueel ouders. Bij complexe casuïstiek waarbij ook 
andere instanties betrokken zijn, neemt de orthopedagoog de rol van casemanager op zich 
en zorgt dat er een goede samenwerking is met alle betrokkenen.  
Naast zijn/haar werkzaamheden op De Zonnewijzer, ondersteunt de orthopedagoog het 
team Passend Onderwijs. Dit team geeft in gezamenlijkheid leiding aan Passend Onderwijs 
(basisondersteuning, speciale ondersteuning en SBO) voor onze organisatie. De 
orthopedagoog heeft een rol in de toewijzing van ondersteuning en het afgeven van 
Toelaatbaarheidsverklaringen vanuit onze organisatie. Daarnaast kan de orthopedagoog 
voor consultatie en advies ingezet worden op de reguliere basisscholen wanneer daar 
specifieke ondersteuningsvragen zijn. 
  
Een kandidaat voor deze functie: 

• Is universitair opgeleid tot orthopedagoog en bevoegd voor het doen van 
psychodiagnostisch onderzoek;  

• Kan handelingsgerichte diagnostiek uitvoeren: orthodidactisch en sociaal-
emotioneel; 

• Heeft ervaring in het werken met kinderen met zeer specifieke didactische en sociaal 
emotionele onderwijsbehoeften;  

• Kan een heldere en oplossingsgerichte analyse maken van de complexe 
onderwijsbehoeften van leerlingen;  



• Beschikt over theoretische kennis op het gebied van orthopedagogiek, 
orthodidactiek, psychodiagnostiek en kan deze omzetten in handelingsgerichte 
adviezen voor leerkrachten;  

• Is in staat om samen met de kwaliteitsondersteuner leerkrachten te ondersteunen 
bij het opstellen van Ontwikkelingsperspectieven;  

• Is communicatief vaardig in verschillende gesprekssituaties: ondersteuningsteam 
waarbij ouders aanwezig zijn, kindgesprekken, coachgesprekken met leerkrachten;  

• Ondersteunt het team Passend Onderwijs bij de toewijzing van verschillende vormen 
van ondersteuning;  

• Heeft ervaring in het werk als orthopedagoog, binnen het speciaal basisonderwijs is 
een pré.  

 
Wat bieden wij?  
Een leuke functie met een WTF van 0,6 (24 uur). Je wordt ingeschaald in salarisschaal 11 en 
werkt in een fijne en uitdagende werkomgeving die volop in ontwikkeling is. Onder Passend 
Onderwijs verstaan wij eigentijds, kwalitatief goed onderwijs voor alle kinderen op de best 
passende plek. Wij zijn op zoek naar een orthopedagoog die vanuit zijn/haar expertise een 
bijdrage kan leveren aan deze ambitie.  
 
Heb je interesse?  
Ben je nieuwsgierig geworden? Wij zijn ook benieuwd naar jou! Stuur uiterlijk 24 november 
2019 je motivatiebrief en cv naar onze afdeling P&O via PenO@skozok.nl. Voor inhoudelijke 
vragen kun je contact opnemen met Tonnie van Geel (tvangeel@skozok.nl, tel. 06-
51172802). 


