
Vacature

Orthopedagoog/Ontwikkelingspsycholoog 

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.

Algemene informatie 

Scholengroep OPRON zoekt een

orthopedagoog of ontwikkelingspsycholoog die

ons, bij voorkeur per direct, kan ondersteunen

ter vervanging van ziekte. Je gaat werken

binnen het Gespecialiseerd Kindcentrum

Westerwinde (SBO/SO ZML) te Veendam en/of

binnen het Opron Expertise Team (PO).

Je adviseert en begeleidt het Kindcentrum bij

het bieden van passende hulp en

ondersteuning aan leerlingen.

De contractduur en uren

per week zijn in overleg

en afhankelijk van hoe de

situatie zich ontwikkelt

Een zelfstandige en 

veelzijdige functie bij 

een organisatie die

volop in ontwikkeling is

Een scholengroep met 

een duidelijke identiteit 

en richting

OPRON Academie, een

digitaal platform waar

medewerkers cursussen

kunnen doen

Een salaris conform 

CAO Primair Onderwijs

passende bij de taken

die je uitvoert

Wat biedt Opron jou?

De werkzaamheden bestaan uit het afnemen

van psychologisch onderzoek en observaties,

met als doel het in kaart brengen van de

onderwijsbehoeften van leerlingen of groepen

leerlingen. Daarnaast voer je gesprekken met

diverse betrokkenen om passend onderwijs aan

leerlingen te realiseren en het opstellen van

deskundigheidadvies.

Als orthopedagoog ben je mede

verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het

beleid met betrekking tot leerlingenzorg en

plaatsing van leerlingen. 

8-40



Je beschikt over een academische

opleiding orthopedagogiek of

ontwikkelingspsychologie;

Je hebt affiniteit en/ of recente relevante

ervaring met leerlingen met een

specifieke hulpvraag of leerlingen met

specifieke onderwijsbehoeften;

Contact

Voor vragen over deze vacature kun je

contact opnemen met:

Jenny Martijn, teamleider van

Kindcentrum Westerwinde

 06-46257847

HRteam@opron.nl

0598 41 61 32

www.opron.nl

Jouw profiel

Je hebt affiniteit met onze

doelgroep

Je bent in staat om in in een korte

tijd een goed pedagogisch

klimaat te creëren

Jij staat open voor

coaching en feedback

Een diagnostische aantekening is een pré;

Je werkt samen met een team

professionals.
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