
 

 
 

 

 

Orthopedagoog 

 

Functie-informatie: 

0,6 fte m.i.v. 3 december 2018, vervanging wegens zwangerschap 

 

Wat ga je doen: 

Als orthopedagoog voer je werkzaamheden uit binnen de gehele school, onder 

verantwoordelijkheid van de zorgcoördinator. Je speelt een belangrijke rol in de 

intakecommissie.  

Het betreft grotendeels het beantwoorden van diagnostiekvragen (o.a. dyslexie, 

intelligentie, persoonlijkheid, informatieverwerking, observaties en handelings-

adviezen).  

Daarnaast worden leerlingen, ouders, mentoren en docenten geïnformeerd over het 

meest gewenste vervolgtraject. Het docententeam kan ook vragen bij de 

orthopedagoog neerleggen ter versterking van de zorg en begeleiding van een 

groep leerlingen of individuele leerling. Als orthopedagoog speel je een belangrijke 

rol bij de aanname van nieuwe leerlingen en het opstellen van 

ontwikkelingsperspectieven. We streven naar preventief en handelingsgericht 

werken in de organisatie. 

 

Wij vragen: 

 Je hebt een afgeronde universitaire opleiding psycholoog/orthopedagoog en in 

het bezit van een diagnostiekaantekening 

 Je hebt ervaring in een soortgelijke functie binnen het voortgezet onderwijs 

 Je bent communicatief en schriftelijk sterk 

 Je kunt belangen behartigen op verschillende niveaus binnen en buiten de 

organisatie 

 Je bent initiatiefrijk en bent laagdrempelig in het contact 

 Je bent stressbestendig en houdt het overzicht 

 Je bent analytisch en denkt in oplossingen 

 Je bent in staat te reflecteren op eigen handelen/gedrag en op dat van anderen  

 Kennis van gedragspatronen (o.a. diverse culturele achtergronden) van de 

leerlingen 

 Kennis van passend onderwijs 

 

 

 

 

 



Wat wij bieden: 

 Adequate honorering in schaal 11, volgens CAO VO 

 Een aantrekkelijke werkomgeving 

 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden 

 Een enthousiast ondersteuningsteam 

 

Wat doet Het Element 

Het Element, locatie Hooglandseweg Noord 55, biedt ondernemend en uitdagend 

beroepsonderwijs aan. Het opleiden van vakmensen middels maatwerk, 

verantwoordelijkheid en gedegen onderwijs staat centraal op de locatie. De school 

werkt nauw samen met verschillende MBO-instellingen in Amersfoort. De leerlingen 

in het vierde leerjaar volgen één dag per week les op het MBO. 

 

Voor meer informatie over de vestiging: 

Kijk op onze website: www.hetelement.eu 

 

Sollicitaties richten per e-mail aan;  

mevrouw K.A. Friele, kfriele@hetelement.eu 

(Adres: Hooglandseweg Noord 55, 3813 VD Amersfoort) 

 

Sluitingsdatum:  

Uiterlijke reactietermijn maandag 15 oktober 2018 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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