
 

VACATURE  

ORTHOPEDAGOOG (m/v) 

(16 TOT 24 UUR) 

De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs in Gouda en omstreken, 
beheert 22 scholen, die verspreid zijn over 7 gemeenten. 
 
De stichting heeft een College van Bestuur, bestaande uit 2 personen en een bestuursbureau waarin 
naast het College van Bestuur ook beleids-, stafmedewerkers, een controller en een secretaresse 
werkzaam zijn. 
 
De Groeiling heeft een eigen expertise- en begeleidingscentrum De GroeiAcademie, waarin werkzaam 
zijn een coördinator, orthopedagogen, onderwijsspecialisten, leerlingondersteuners en administratief 
medewerkers. De nieuw aan te stellen orthopedagoog gaat deel uit maken van het team van De 
GroeiAcademie.   
 
De scholen van De Groeiling vallen onder drie Samenwerkingsverbanden te weten: SWV Midden-
Holland, SWV Passenderwijs en SWV Rijnstreek. 
 
De functie 
 
De orthopedagoog 
 

 verricht psychodiagnostisch en orthodidactisch onderzoek. 

 vertaalt deze onderzoeksresultaten naar een didactische aanpak in de groep 

 verricht didactisch onderzoek en analyseert de gegevens zowel op leerling- als op groepsniveau 

 adviseert en ondersteunt de intern begeleiders, leraren en directeuren rondom het verbeteren 
van de zorgstructuur. 

 levert een bijdrage in diverse overlegstructuren zowel intern als extern. 

 vormt samen met de medewerkers van De GroeiAcademie een team dat met elkaar zorg draagt 
voor een integrale ondersteuning van scholen op leerling- , groeps- en schoolniveau. 

 
Functie eisen: 
 

 is in het bezit van een relevant diploma op WO-niveau (orthopedagogiek of psychologie met een 
psychodiagnostische aantekening).  

 heeft brede expertise op het gebied van leer- en gedragsproblemen. 

 beschikt over aantoonbare ervaring met het kunnen verrichten van psychodiagnostische en 
orthodidactische onderzoek. 

 heeft ervaring in de samenwerking met gemeentes en sociale teams 

 beschikt over goede communicatieve vaardigheden. 



 is in staat scholen te ondersteunen in verbeterprocessen t.a.v onderwijskwaliteit en 
zorgstructuur. 

 heeft kennis van het proces binnen het primair onderwijs.  

 is in staat om kennis over te dragen  aan leraren, schoolteams en/of ouders. 
 
De man of vrouw die we zoeken is gericht op samenwerking, analytisch sterk en kan zich flexibel 
opstellen. Hij of zij denkt in oplossingen en mogelijkheden. Hij of zij is energiek en empathisch en 
vormt daarmee een waardevolle aanvulling in het team van De GroeiAcademie. 

 
 
Arbeidsvoorwaarden 
De benoeming gaat zo spoedig mogelijk in. Salariering schaal 11 of 12, CAO-po. Salaris is maximaal 
€5.258,00 (schaal 12) bruto per maand op basis van een volledig dienstverband (40 uur). Rechtspositie is 
conform de lopende CAO-PO. De benoeming is voor 16 tot 24 uur. 
 
Werkdagen in overleg waarin de donderdag een pré is.  
 
 
Sollicitatieprocedure 
Je sollicitatie, inclusief curriculum vitae, kun je voor 23 november a.s. mailen naar 
secretariaat@degroeiling ten name van Ineke van Zijl. 
 
De eerste gespreksronde vindt plaats op 28 november a.s. vanaf 19.00 uur. 
 
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. 
 
 
Informatie over de functie 
Bij de coordinator van De GroeiAcademie Ineke van Zijl ( 0182-678979: di/wo/do)  
 
 
De interne en externe sollicitatieprocedure lopen tegelijkertijd. Bij gelijke geschiktheid genieten 

interne kandidaten de voorkeur. 

 
 

 Stichting De Groeiling die met 22 scholen het katholiek en interconfessioneel 

primair onderwijs verzorgt in de gemeentes Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, 

Alphen a/d Rijn, Waddinxveen, Krimpenerwaard, Zuidplas en Oudewater. Met 

bijna 500 medewerkers geven wij onderwijs aan ruim 4.800 leerlingen. Kijk op 

www.degroeiling.nl voor onze andere vacatures.. 

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

 

http://www.degroeiling.nl/

