
 

 

Vacature Orthopedagoog op De Groote Aard (0,6/0,7 fte)  

SO- VSO school De Groote Aard is een school voor Speciaal Onderwijs en wij verzorgen dagelijks met 

heel veel plezier onderwijs aan ongeveer 115 leerlingen in de leeftijdscategorie tussen de 4 en 18 

jaar. 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste orthopedagoog die voor een betrekkingsomvang van 0,6 / 0,7 

fte ons team komt versterken. (tijdelijke benoeming met uitzicht op vast) 

Werken voor De Groote Aard betekent dat je in dienst komt van Onderwijs Stichting KempenKind. 

Een bestuur met 17  scholen (15  basisscholen,  één  school  voor  speciaal basisonderwijs en één 

school voor (voortgezet) speciaal onderwijs) en Centrum Passend Onderwijs.  

Als Orthopedagoog op De Groote Aard: 

- Biedt je handelingsgerichte ondersteuning en advies aan leerkrachten  

- Adviseer en ondersteun je de intern begeleiders en directie in het uitvoeren van de zorg en 

ondersteuningsstructuur  

- Verricht je psychodiagnostisch onderzoek ten behoeve van het in beeld brengen van 

onderwijs-en ondersteuningsbehoeften en/of in het kader van behandeling van betreffende 

leerling en diens systeem 

- Vervul je de rol van inhoudelijk expert en soms casemanager op het gebied van 

leerlingbegeleiding. Je bent hierin adviserend en neemt deel aan multidisciplinaire 

overleggen 

- Ontwikkel en implementeer je (mede) organisatie breed beleid ten aanzien van het eigen 

vakgebied en lever je een bijdrage, al of niet vanuit de rol van projectleider, aan organisatie 

brede projecten  

- Ben je lid van de Commissie van Begeleiding en breng je vanuit je vakgebied expertise in 

 

De Groote Aard biedt onderwijs aan leerlingen met een leer - en ontwikkelingsachterstand en die 

extra ondersteuning nodig hebben in hun leerproces.  De ZML doelgroep vormt het grootste deel van 

de populatie op onze school en kent een grote diversiteit in leerling kenmerken.  Ook bieden we 

onderwijs aan Ernstig Meervoudig Beperkte leerlingen.  Leerlingen van onze school stromen uit op 

niveaus variërend van belevingsgerichte dagbesteding tot aan (beschutte) arbeid.  

Wij zijn op zoek naar een orthopedagoog met de volgende kennis, ervaring en competenties 

- Brede orthopedagogische kennis, met een sterke basis in ZML ontwikkelingsproblematiek en 

bijkomende beperkingen 

- Kennis van en ervaring met de EMB doelgroep 

- Kennis van en ervaring met de brede range van 4 tot 18 jarigen 



- Kennis van de zorg en ondersteuningsstructuur in het (V)SO en de sociale kaart 

- Brede kennis van diagnostiek van opvoedings- en onderwijs situaties 

- Goede communicatieve en coachende vaardigheden, gericht op versterking van leerkracht 

handelen  

- Analytisch sterk  

- Kan goed plannen en organiseren, overzicht houden en prioriteren 

- Sterke gerichtheid op samenwerking 

- Veerkracht,  een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen 

De functie van orthopedagoog is binnen Kempenkind ingedeeld in schaal 11 CAO PO. 

Herken jij jezelf in deze vacature en heb je zin om je steentje bij te dragen aan onze mooie school? 

Solliciteer vóór 1 januari 2022 door je motivatie en cv te sturen naar averberne@kempenkind.nl . 

Voor vragen over de vacature kunt je terecht bij Annemieke Verberne via genoemd emailadres of 06 

10992003. 
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