
VSO Herenwaard is de afdeling voor voortgezet speciaal onderwijs van de Dr. A van
Voorthuysenschool. Wij geven hier onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen in
de leeftijd van 12 tot maximaal 20 jaar.

Voor de locatie Herenwaard zijn wij op zoek naar een
psycholoog/orthopedagoog.

Wij streven ernaar dat onze leerlingen een zo volwaardig mogelijke plek, passend bij
hun mogelijkheden, in de samenleving verwerven. Wij willen bereiken dat onze
leerlingen zo zelfstandig mogelijk door het leven kunnen gaan en zoveel mogelijk
kunnen deelnemen aan de maatschappij. Daarom werken wij voortdurend aan de
zelfredzaamheid van de leerlingen. Wij focussen ons op alle vaardigheden die nodig
zijn bij het zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij, gericht op
wonen, werken of zinvolle dagbesteding.

Wat vragen wij:
● Die beschikt over een afgeronde WO-opleiding ortho-pedagogiek of

(ontwikkelings-) psychologie  met de aantekening diagnostiek.
● Met kennis van regelgeving i.v.m. aanvragen TLV's.
● Met kennis van de sociaal-emotionele ontwikkeling van mensen met een

verstandelijke beperking.
● Die ervaring heeft met de doelgroep, inclusief ASS.
● Met ervaring in het afnemen en verslaglegging van (psychodiagnostisch)

onderzoeken.

Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:

● Het bijwonen van CvB vergaderingen.
● Aanvragen van TLV's.
● Het schrijven van ontwikkelingsperspectieven.
● Adviseren binnen de CvB m.b.t. toelating en doorverwijzing van leerlingen.
● Externe observaties uitvoeren ten behoeve van toelating van leerlingen.
● Uitvoeren van handelingsgericht en diagnostisch onderzoek.
● Observeren in de groepen en een plan van aanpak schrijven.
● Begeleiden van klassenteams t.a.v. de aanpak van probleemgedrag.
● Het team informeren over de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van

leerlingen. 
● Deelname aan in- en externe overlegstructuren.



Wat bieden wij:

● Een professioneel team op een school die zich steeds vernieuwt en die
midden in de maatschappij staat.

● Salariëring conform de CAO-PO.
● Een school met een prettige sfeer waarbij er veel ruimte is om het onderwijs

zelfstandig vorm te geven.

Nadere informatie en solliciteren:
Zie jij aansluiting met ons verhaal? Enthousiast of nieuwsgierig geworden? Leuk!
Stuur dan je C.V. en motivatie naar ons toe en aan de hand daarvan nodigen wij je
uit voor een kennismakingsgesprek met één van onze Recruiters, dit kan overigens
ook telefonisch.
Reageren of vragen?  Neem contact op via sollicitatie@stichtingboor.nl.


