
 

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

 
Ruim 250 medewerkers van OPOA verzorgen openbaar primair 
onderwijs in de gemeente Almelo. Het schoolbestuur heeft 9 
zelfstandige scholen. De scholen geven maximale ontwikkelingskansen 
aan de leerlingen door het geven van kwalitatief goed onderwijs. 
 

 
 
PCO Noord Twente bestaat uit 7 basisscholen. Ruim 150 medewerkers geven in 
Almelo en in Wierden vorm aan protestants christelijk onderwijs. Elke school heeft 
vanuit zijn eigen onderwijsconcept aandacht voor de specifieke talenten van ieder 
kind. 

 

Beide schoolbesturen werken al jarenlang nauw samen. De besturen zoeken per 1 januari 2023 of 
eerder een   
 

Orthopedagoog (bij voorkeur 0,8 fte) 

 
Wat ga je doen? 
Je bent als orthopedagoog werkzaam voor beide schoolbesturen. Je ondersteunt professionals bij 
gedragsvraagstukken en het psychosociaal welbevinden van kinderen. Je helpt deze professionals 
met het bevorderen van hun deskundigheid en handelingsbekwaamheid in deze vraagstukken. Je 
adviseert bestuur, directeuren en staf gevraagd en ongevraagd bij de integrale koers van de kwaliteit 
van het onderwijs.  
 
Je voornaamste werkzaamheden zijn:  
● Actieve deelname aan de schoolondersteuningsteams (SOT's); het inbrengen van expertise met 

betrekking tot (ortho)didactische aspecten, psychosociale- en ontwikkelingsaspecten, het 
vaststellen van onderwijs- en zorgbehoeften, het geven van handelingsgerichte adviezen naar de 
schoolpraktijk en advies over aanvullend onderzoek; 

● Adviseren van directie, intern begeleiders en staf over het omgaan met lichte en zware 
ondersteuning van kinderen in het algemeen en de ondersteuningsstructuur voor de leraar in het 
bijzonder;  

● Onderwijssituaties verklaren en vanuit observatie via inzicht komen tot advisering in praktisch 
handelen; 

● Vertalen van wetenschappelijke theorieën naar dagelijkse onderwijspraktijk;  
● Het  bevorderen van de doorgaande lijn in het onderwijsaanbod en waar nodig het opstellen van 

een ontwikkelingsperspectief en onderwijsarrangementen; 
● Initiatieven initiëren die bijdragen tot samenwerking en ontwikkeling van betrokken partners; 
● Het verbinden van (hulpverlening rondom) de thuissituatie en de schoolse situatie; 
● Actueel houden van kennis over o.a. passend onderwijs en routes vanuit de voorschool naar de 

basisschool en de routes naar het voortgezet onderwijs; 
● Een bijdrage leveren aan beleidsontwikkeling met betrekking tot passend onderwijs op 

bestuursniveau;   
● Participeren in de intervisiegroep (en eventueel daaruit voortvloeiende werkgroepen) van 

gedragswetenschappers binnen het samenwerkingsverband.  
 

Wij zoeken een collega die: 
● Een (binnenkort) afgeronde opleiding orthopedagogiek heeft en geregistreerd staat bij NVO als 

basis orthopedagoog met basisaantekening diagnostiek; 
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● Ervaring heeft in het werken in het speciaal (basis)onderwijs en met een samenwerkingsverband; 
● Een respectvolle houding heeft t.a.v. religies en levensovertuigingen; 
● Goed kan analyseren, interpreteren, uitleggen en kan stimuleren; 
● Flexibel en integer is (ook tijdens crisisinterventies) en communicatief sterk vaardig is;  
● Een positieve benaderingswijze heeft en in kansen en mogelijkheden denkt; 
● Proactief, inspirerend, daadkrachtig, een teambuilder en consequent is.  
 
Wij bieden: 
● Mogelijkheden voor verdere professionele ontwikkeling in deze functie;   
● Een dienstverband met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd;  
● Inschaling in schaal 11 en arbeidsvoorwaarden conform toepassing van de cao Primair Onderwijs. 
 
Meer weten? Solliciteren? 
Meer informatie over deze vacature kun je krijgen bij Frank Konings, bestuurder OPOA, bereikbaar 
via het telefoonnummer 06 51 26 40 27.  
 
Wil je solliciteren? Stuur je brief en cv vóór 3 oktober naar: secretariaat@opoa.nl 


