
Vacature Orthopedagoog, tijdelijk! 

Functie-informatie  

Functienaam  Orthopedagoog (0,4 FTE) 

Organisatie  SWV Helmond-Peelland VO 

Onderdeel  Adviescommissie Toewijzingen (ACT) 

Periode Vervanging in de periode van februari 2022 tot en met juli 2022 

Werkdagen Woensdag en donderdag  

Functiebeschrijving 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het samenwerkingsverband Helmond-Peelland VO. 

De orthopedagoog heeft zitting in de Adviescommissie Toewijzingen (ACT). De ACT brengt adviezen uit 

aan het bestuur van het Samenwerkingsverband (SWV) over de best mogelijke onderwijsondersteuning 

aan leerlingen voor wie de basisondersteuning op de scholen onvoldoende is. Als plaatsing op een 

reguliere school niet mogelijk is, kan de commissie het advies geven de leerling (tijdelijk) toe te laten 

tot een school voor speciaal onderwijs. De orthopedagoog ondersteunt de scholen bij het realiseren van 

passend onderwijs. Is beschikbaar voor consultatie door de scholen. 

 

Binnen het SWV zijn naast de orthopedagoog werkzaam: administratief medewerker, 

beleidsmedewerker, directeur, functionaris gegevensbescherming, officemanager en voorzitter ACT. 

 

Kennis en vaardigheden 

• Brede theoretische kennis van (de ontwikkelingen op) het vakgebied van orthopedagogiek/ 

orthodidactiek/psychologie en het algemene terrein van de leerlingbegeleiding; 

• kennis van psychische stoornissen, zoals omschreven in de meest recente DSM; 

• kennis van de gedragspatronen en  culturele achtergronden van de leerling(en); 

• kennis van de zorgstructuur van het onderwijs en de sociale kaart in de regio; 

• inzicht in sociale, onderwijskundige en bestuurlijke aangelegenheden van het SWV; 

• inzicht in samenstelling, werkwijze en cultuur binnen het Samenwerkingsverband; 

• vaardigheid in het analyseren (en uitvoeren) van onderzoek; 

• vaardigheid in het voeren van regie over complexe casussen; 

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

• vaardigheid in het analyseren van wetenschappelijke literatuur en het vertalen in de 

praktijksituatie; 

• vaardigheid in het adviseren van collega's, ouders/opvoeders en andere betrokkenen bij de 

leerling; 

• communicatieve vaardigheden. 

 
Informatie 
Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.swvhelmondpeellandvo.nl 
 
Interesse? 
Stuur dan uw CV en motivatie voor 6 februari 2022 naar vo@peellandvo.nl  

 

http://www.swvhelmondpeellandvo.nl/
mailto:vo@peellandvo.nl

