
 

 
Vacature Orthopedagoog Integraal Gespecialiseerd Kindcentrum 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

       
 

  

Jouw profiel 

 Je beschikt over een academische opleiding 

orthopedagogiek of ontwikkelingspsychologie; 

 Je hebt affiniteit en / of recente relevante ervaring 

met onze doelgroep; 

 Een diagnostische aantekening is een pré; 

 Je kunt beleid ontwikkelen en uitdragen; 

 Je bent vaardig in het analyseren van problemen en 

zoeken naar passende oplossingen. 

 

 

 

 Wat biedt Opron jou? 

 

 Een aanstelling van  

0,8 fte – 32 uur; 

 Een Scholengroep met een 

duidelijke identiteit en 

richting; 

 Een veelzijdige functie in een 

organisatie die volop in 

ontwikkeling is en waar 

iedereen meetelt; 

 Afwisselende en uitdagende 

baan; 

 Inschaling conform CAO PO 

2019 – 2020. 

 

Scholengroep OPRON staat voor goed openbaar onderwijs in de gemeenten Midden-Groningen, 

Stadskanaal en Veendam. Binnen onze scholen stellen wij kinderen in staat hun eigen talenten en 

persoonlijkheid te ontdekken en te benutten. Elke leerling telt mee, ongeacht afkomst, cultuur of 

geloofsovertuiging. Wij respecteren elkaar, zijn in contact met ouders en participeren in onze samenleving. 

Wij waarderen onze medewerkers die iedere dag weer de verantwoordelijkheid nemen het beste uit 

leerlingen, collega’s en zichzelf te halen.   

Voor vragen over deze vacature 

kun je contact opnemen met 

Sjoerd Huinink. Solliciteren via: 

  

        

         

Reageer vóór 15 juni 2020. 

 

info@opron.nl 

06-12504035 

www.opron.nl 

  

 

Algemene informatie 
 

Per 1 augustus 2020 is het Integraal 
Gespecialiseerd Kindcentrum te Veendam op zoek 

naar een Orthopedagoog. Het betreft een 
aanstelling van 0,8 fte. 
 
Het Integraal Gespecialiseerd Kindcentrum bestaat 

onder andere uit twee Opron scholen: De 
Margaretha Hardenberg (SO-afdeling) en de Wim 
Monnereauschool (SBO afdeling).  
 
Als orthopedagoog ben je mede verantwoordelijk 
voor het ontwikkelen van het beleid met betrekking 
tot leerlingenzorg, de plaatsing van leerlingen en 

het verrichten van ortho-didactisch onderzoek. Je 
werkt nauw samen met de intern begeleiders, 
teamleiders en directeuren. Ook draag je bij aan de 
verdere ontwikkeling van het Integraal 
Gespecialiseerd Kindcentrum. 


