
 

 

 

 

Vacature – orthopedagoog – 0,4 FTE  

  
SBO de Welle is een school voor speciaal basisonderwijs in de regio Almelo.  
Het speciaal basisonderwijs is er voor kinderen die zich in het regulier onderwijs niet 
optimaal ontwikkelen. SBO de Welle is de enige school van Stichting Onderwijs Centrum 
Almelo en heeft een bijzonder neutrale grondslag.  
  

Binnen onze school wordt alle beschikbare expertise ingezet om het best mogelijke 
passend onderwijs aan te bieden aan onze leerlingen. Wij laten dit zien door een 
didactische en pedagogische benadering aan te bieden, waarin de leerlingen en met name 
het vertrouwen in ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen centraal staan.   
  
Stichting SOCA zoekt voor SBO de Welle een orthopedagoog voor 0,4 FTE.  
De werkdagen zijn minimaal op een dinsdag of een donderdag. De verdeling van de uren 

is in overleg, eventueel in combinatie met de vacature van PCO Noord-Twente 

(combinatie 0,8 FTE). 
  
De orthopedagoog is de deskundige ten aanzien van ontwikkelingsvraagstukken en 
psychosociaal welbevinden van de leerlingen binnen SBO de Welle.   
  
Functie-eisen;   

 
• Een afgeronde universitaire opleiding psycholoog/ orthopedagoog en in het bezit 

van een diagnostiekaantekening;  
• Ervaring in een soortgelijke functie binnen het primair onderwijs; bij voorkeur in 

het SBO/SO;  
• Uitstekende vaardigheden op het terrein van (schriftelijke- en mondelinge) 

communicatie, coachen/begeleiden en samenwerken;  
• Stressbestendig en houdt het overzicht, analytisch en denkt in oplossingen;  
• In staat om effectief en opbouwend te reflecteren op eigen handelen/ gedrag en 

op dat van anderen;  
• Weet op een toegankelijke wijze de vertaalslag te maken van theorie naar de 

(onderwijs-) praktijk;  
• Initiatiefrijk en laagdrempelig in het contact;  

• Je hebt een stabiele persoonlijkheid en bent in staat om helderheid te brengen en 
te relativeren;  

• Tot slot ben je opgewekt, integer, laagdrempelig in contact, initiatiefrijk, 
kwaliteitsgericht en neem je proactief verantwoordelijkheid voor je werk.  

  
Kennis en vaardigheden;  
 

• Brede theoretische kennis van het vakgebied en de ontwikkeling van leerlingen 
binnen het speciale (basis-) onderwijs;  

• Kennis van jonge risicokinderen binnen het (speciaal-) onderwijs;  
• Vaardigheden in het analyseren van observatie en onderzoeksbevindingen en de 

koppeling maken naar wat dit betekent voor de onderwijspraktijk;  
• Vaardigheden in het adviseren van ouders/ verzorgers, leraren, schoolleiding en 

andere deskundigen.  

  
 Werkzaamheden;  
                                                                                                        
De orthopedagoog speelt een belangrijke rol bij de instroom en uitstroom van leerlingen. 
Dit betekent o.a. het meedenken in de overlegtrajecten, het opstellen van een 
ontwikkelingsperspectief aan de hand van het dossier van een leerling en het doen van 

schoolverlatersonderzoek. De orthopedagoog maakt deel uit van het 
schoolondersteuningsteam (SOT). De orthopedagoog sluit tevens op 
afroep aan bij besprekingen omtrent individuele leerlingen e.a. overlegstructuren.         
Dit geldt met name bij hulpvragen die breder/ systemisch van aard zijn.  
 
 
 

 
 



 

  

 

De orthopedagoog heeft op het SBO de Welle:  
 

• een consulterende rol op basis van signalering;   
• een diagnosticerende rol in het onderkennen en verklaren (uitvoeren van 

onderzoek, dossieranalyse) en dossiervorming;  
• een begeleidende rol naar leerkrachten bij vraagstukken rondom het gedrag/ 

leren van leerlingen en het opstellen van (individuele) handelingsplannen.  

 

SBO de Welle biedt;   
 

• Een nieuwe school met enthousiaste en deskundige medewerkers;  
• Een open, collegiale organisatiecultuur met korte communicatielijnen;  
• Een professionele organisatie die persoonlijke ontwikkeling van medewerkers 

stimuleert;  
• Een arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar, die bij goed functioneren 

wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;  

• Salariëring en rechtspositie zijn conform de CAO-PO. De functie is ingeschaald in 
schaal 11 met een jaarlijks door de directie bepaalde toelage. 

  
 

Ben jij de orthopedagoog die wij zoeken?  
 
Stuur dan een motivatiebrief met CV voor 04-12-2021 naar de 
benoemingsadviescommissie t.a.v. de directeur-bestuurder     
Jan-Willem Stegeman: jw.stegeman@sbodewelle.nl  
  
Aanvangsdatum uiterlijk 1-3-2022 

 

Voor meer informatie kan telefonisch contact worden opgenomen met de directeur- 

bestuurder Jan-Willem Stegeman (06-11681630).  
 
De gesprekken zullen plaatsvinden in week 49 en 50.  
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