
Context 

Winkler Prins is een openbare school die alle vormen van voortgezet onderwijs in huis heeft: we bieden een breed en divers onderwijsaanbod van prak-
tijkonderwijs tot en met gymnasium. De school kent zes deelscholen en een aantal ondersteunende diensten. De werkzaamheden worden uitgevoerd 
binnen Winkler Prins.  
 

Functieomschrijving  

De orthopedagoog-generalist/GZ-Psycholoog neemt deel aan multidisciplinaire overleggen waarin handelingsplannen, ontwikkelingsperspectief plan 
(OPP), methoden en voortgang van de leerling worden besproken.  
De orthopedagoog-generalist/GZ-Psycholoog ontwikkelt het beleid op het gebied van leerlingenondersteuning en verricht psychodiagnostisch en orthodi-
dactisch onderzoek gericht op o.a. een verantwoorde plaatsing van de leerlingen in de school. Daarnaast is hij/zij lid van het interne expertise en consul-
tatieteam waarin hij/zij adviseert inzake complexe dossiers en aanmeldingen. 
De orthopedagoog-generalist/GZ-Psycholoog is onderdeel van de stafdienst leerlingbegeleiding en legt verantwoording af aan de stafdirecteur.  

 

Werkzaamheden 

Beleidsontwikkeling op het gebied van leerlingondersteuning: 

• adviseert het management inzake de ontwikkeling van het beleid op het vakgebied en op het gebied van leerlingenondersteuning;  

• verricht onderzoek en ontwikkelt het beleid op het niveau van de onderwijsinstelling;  

• levert bijdragen aan het ontwikkelen en actualiseren van een visie omtrent de doelstellingen en functie van het beleid binnen de school, rekening 
houdend met positie, functie en doelstelling van de diverse andere disciplines binnen de school;  

• neemt deel aan teamvergaderingen en draagt vanuit de eigen invalshoek bij aan de totstandkoming van het ondersteuningsplan en de pedagogische 
en/of didactische aanpak van de leerlingen;  

• brengt het eigen specialisme in multidisciplinair verband in.  
 
Psychodiagnostisch en orthodidactisch onderzoek: 

• analyseert gegevens van toeleveringsscholen of nadere diagnostische informatie, na toestemming ouders;  

• heeft contacten met de ouders/opvoeders ter verkrijging van een persoonbeeld van de leerling, de vorderingen en gedragingen van de leerling in de 
thuissituatie en adviseert over de ondersteuning van de leerling;  

• observeert leerlingen individueel en in groepsverband;  

• verricht diagnostisch onderzoek, maakt verslagen, neemt testen af en analyseert de testresultaten ten behoeve van ondersteuning en advies inzake 
behandeling; 

• ondersteunt de docenten/leerlingbegeleiders bij het opstellen van een ontwikkelingsperspectiefplan of een handelingsplan voor begeleiding van leer-
lingen die extra ondersteuning nodig hebben; 

• voert psychodiagnostisch onderzoek uit ten behoeve van plaatsing in het reguliere onderwijs, een andere niveaugroep of overgang naar het voortgezet 
speciaal onderwijs;  

• woont leerlingbesprekingen bij, verwijst en begeleidt leerlingen naar externe instellingen voor hulpverlening;  

• Schrijft integrale onderbouwingen inzake aanvrage toelaatbaarheidsverklaring (TLV’s)  

• adviseert ondersteuningsteams en ZAT (Zorg Advies Team) over individueel of groepsgerichte aanpak van de leerlingen;  

• geeft voorlichting aan leerlingen en medewerkers over ondersteuning en zorggerelateerde thema’s.  

• verzorgt scholing aan medewerkers over ondersteuning en zorggerelateerde thema’s.  

 

Kennis en vaardigheden 

• brede theoretische kennis van (de ontwikkelingen op) het vakgebied van orthopedagogiek/ orthodidactiek en het algemene terrein van de leerlingbe-
geleiding;  

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

• kennis van het samenwerkingsverband, de ondersteuningsstructuur en de sociale kaart in de regio;  

• inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de school;  

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

• vaardigheid in het begeleiden van leerlingen;  
vaardigheid in het adviseren van ouders/opvoeders, het onderwijsteam en het management. 

Vereisten 

• Een afgeronde WO opleiding Orthopedagogiek / Orthopedagoog-Generalist 

• BIG geregistreerd als orthopedagoog generalist 

• Multidisciplinair, doelgericht en methodisch werken 

• Je hebt ervaring met kind en jeugd en de bijbehorende complexe problematiek 

Praktische informatie en procedure 

 
Als deze vacature u aanspreekt en als u zich in dit profiel herkent, horen wij graag van u. Het betreft een parttime functie (0,8 fte) in salarisschaal 11 (max. 

€ 5.012,-- per maand bij een volledig dienstverband) conform de cao voor voortgezet onderwijs.  

 

De sollicitatiegesprekken staan gepland op vrijdag 26 juni 2020. Wij streven er naar om de procedure voor 1 juli 2020 af te ronden waardoor indiensttreding 

uiterlijk 1 oktober kan plaatsvinden. 

 

Uw brief en curriculum vitae kunt u versturen naar solliciteren@winklerprins.nl. Meer informatie kunt u verkrijgen via www.winklerprins.nl/vacatures en 

telefonisch bij de stafdirecteur A. Pot  06 – 215 17 379. 

 

We zien uw reactie graag uiterlijk dinsdag 23 juni 2020 tegemoet. 

     Vacature 

Orthopedagoog-generalist / GZ-Psycholoog 
Per september 2020 

 

Tijdelijke aanstelling van 0,8 fte voor 1 jaar met uitzicht op vast dienstverband) 
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