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Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Brabantse Wal PO zoekt een: 

 

creatieve en samenwerkingsgerichte 
gedragswetenschapper m/v (Psycholoog/Orthopedagoog) 

per start schooljaar 2020-2021 voor 0,6 fte 
 
 
Filosofie van Passend Onderwijs 

Passend Onderwijs gaat uit van de filosofie dat ieder kind recht heeft op participatie in het regulier 
onderwijs. Ben jij ook enthousiast over deze filosofie en wil je als gedragswetenschapper aan de 
realisatie van Passend Onderwijs een zinvolle bijdrage leveren? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
Organisatie   

In samenwerkingsverband Brabantse Wal PO werken acht schoolbesturen in de regio Bergen op 
Zoom samen, om vorm te geven aan Passend Onderwijs. Dit zijn vijf besturen van reguliere scholen 
en drie besturen voor Speciaal Onderwijs. Het samenwerkingsverband is de netwerkorganisatie die 
partijen verbindt, kennis ontwikkelt en is het loket voor passend onderwijs in de regio. Meer 
informatie over het samenwerkingsverband is te vinden op de website www.swvbrabantsewal.nl.   

 

Functie-inhoud 

Als gedragswetenschapper vervul je een rol op verschillende niveaus: je denkt mee over kwalitatief 
goed onderwijs, over de basisondersteuning op de scholen en je brengt –samen met school- de 
specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen in kaart. Je inventariseert de 
begeleidingsbehoeften van leerkrachten om Passend Onderwijs zo goed mogelijk uit te voeren en 
vervolgens arrangeer je de juiste expertise bij de ondersteuningsvraag. Handelingsgericht werken is 
daarbij het uitgangspunt.  
Daarnaast ben je sparringpartner van de schoolleider en de intern begeleider van ‘jouw’ scholen om 
Passend Onderwijs schoolbreed te implementeren. En tenslotte wordt van je gevraagd op 
beleidsniveau met de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband mee te denken en advies 
te geven. Dit kan gaan over nieuw te ontwikkelen beleid bijv. via het Ondersteuningsplan of het 
voorbereiden van een netwerk voor IB-ers en/of directeuren van de scholen. 
Je maakt deel uit van het expertiseteam van het samenwerkingsverband, bestaande uit vier 
gedragswetenschappers (met elk een vast aantal basisscholen in hun portefeuille) en 11 begeleiders 
passend onderwijs.  
 
De gedragswetenschapper vervult ook een actieve rol bij het realiseren van het meerjarige plan 
rondom het bieden van extra ondersteuning aan scholen. De focus van dit plan ligt op de volgende 
onderwerpen:  
1. Leerkrachten ondersteunen in de begeleiding van/ afstemming op leerlingen met 

gedragsproblemen; met name gericht op vroegtijdig(er)/ preventiever signaleren en coaching.  
2. De verdere uitlijning / samenwerking met Jeugdzorg in Schoolondersteuningsteams en in 

samenwerking met de Verbindingsofficier.

http://www.swvbrabantsewal.nl./
http://www.swvbrabantsewal.nl./
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Wat wij vragen   

 Je hebt een WO-opleiding Orthopedagogiek of Psychologie en bij voorkeur (nagenoeg) de 
opleiding Schoolpsychologie of Orthopedagoog Generalist (Post WO) afgerond. 

 Je staat achter de filosofie van Passend Onderwijs. 

 Je bent in staat je creativiteit in te zetten bij het arrangeren vanuit een scala van mogelijkheden 
en je maakt gebruik van eigen ervaring opgedaan binnen het onderwijs. 

 Je bent klantgericht en je hebt een groot empathisch vermogen, ook richting ouders. 

 Je bent voor de school en de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband een critical 
friend: je bent een vertrouwd persoon, je stelt prikkelende vragen, je belicht verschillende 
perspectieven, levert feedback en je voelt je medeverantwoordelijk voor het werk en de 
organisatie. 

 Je levert een bijdrage met betrekking tot opbrengstgericht werken. 

 Je hebt een sterk analytisch denkvermogen en komt zo tot advisering. 

 Je kunt theoretische onderwijskundige kennis en informatie omzetten in praktisch handelen. 

 Je bent zelfstandig, je kunt samenwerken in multidisciplinaire teams en leidinggeven aan 
arrangeergesprekken. 

 Je bent flexibel, integer, loyaal en zorgvuldig.  

 Je besteedt aandacht aan en creëert kansen voor je eigen ontwikkeling. 
 

Overig 

 Je hebt een rijbewijs en een eigen auto ter beschikking. 
 

Wat wij bieden 

 Een organisatie met een heldere toekomstvisie. 

 Een verantwoordelijke en afwisselende functie waarin veel ruimte is voor flexibiliteit en eigen 
inbreng. 

 Samenwerking binnen een expertiseteam met enthousiaste, deskundige collega’s. 

 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden en de van toepassing zijnde deskundigheidsbevordering.  

 Arbeidsvoorwaarden conform de CAO voor het Primair Onderwijs.  

 Inschaling vindt plaats in schaal L11 of L12 voor Onderwijs Ondersteunend Personeel, afhankelijk 
van opleiding en ervaring. 
 

Contact en reactietermijn  

Voor nadere inlichtingen over de vacature kan contact opgenomen worden met Hellen Persoon, 
directeur-bestuurder via 06-18226879.  
Stuur je motivatiebrief en CV zo spoedig mogelijk doch vóór 10 mei 2020 aan Hellen Persoon, 
directeur-bestuurder via: secretariaat@swvbrabantsewal.nl  
Gesprekken worden gepland op 14 mei en 18 mei 2020. 
 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.  
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