
PSYCHOLOOG / ORTHOPEDAGOOG      0,2 – 0,3 FTE 

Als onafhankelijk deskundige in de Commissie Toelaatbaarheid (CT) van het samenwerkingsverband 

Over Samenwerkingsverband Brabantse Wal VO 
Brabantse Wal VO is het samenwerkingsverband passend onderwijs voor het voortgezet onderwijs in de 
regio Bergen op Zoom en staat voor een veelheid aan extra ondersteuningsvormen die de scholen in het 
samenwerkingsverband bezitten om leerlingen op passende wijze te ondersteunen in hun ontwikkeling. 
De Commissie Toelaatbaarheid van het samenwerkingsverband heeft een belangrijke taak bij het 
toewijzen van passende ondersteuning.  
Naast het adviseren van toelaatbaarheidsverklaringen voor voortgezet speciaal onderwijs en 
praktijkonderwijs verzorgt de commissie ook advies over de toelaatbaarheid van een achttal kleinschalige 
arrangementen. Bij het werken in de commissie zijn IVO velden en Handelingsgericht Indiceren 
belangrijke uitgangspunten. De commissie heeft een hoge mate van autonomie. 
In de Commissie Toelaatbaarheid werken deskundigen van de scholen en deskundigen van het 
samenwerkingsverband in teamverband nauw samen aan deze opdracht. Een lid van de commissie heeft 
geen binding met de scholen.   

Onafhankelijk lid Commissie Toelaatbaarheid 
Psycholoog/orthopedagoog (0,2 – 0,3 fte) 

Als lid van de Commissie Toelaatbaarheid draag je o.a. zorg voor: 

 het voorbereiden, behandelen en mede beoordelen van aanvragen voor een 
toelaatbaarheidsverklaring voor het vso en praktijkonderwijs; 

 het voorbereiden, behandelen en mede beoordelen van aanvragen voor een van de 
arrangementen die in het samenwerkingsverband zijn ingericht; 

 het deelnemen aan de plenaire zittingen van de commissie. Deze vinden tweewekelijks plaats op 
dinsdagochtenden; 

 het registreren van zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens ten behoeve van het beleid van 
het samenwerkingsverband en de deelnemende scholen. 

Functie-eisen: 

 afgeronde Masteropleiding psychologie/orthopedagogiek, voorkeur voor NIP schoolpsycholoog of 
GZ psycholoog (of gelijkwaardige bevoegdheden); 

 kennis van het voortgezet (speciaal) onderwijs; 

 gedegen kennis van en visie op passend onderwijs; 

 de wil en bereidheid om expertise te verkrijgen of te verdiepen op de gebieden v(s)o, 
praktijkonderwijs en de arrangementen van het samenwerkingsverband; 

 bekend zijn met de IVO velden en handelingsgericht indiceren;  

 goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid; 

 flexibel, besluitvaardig, doortastend en standvastig; 

 vaardigheid in het omgaan met tegengestelde belangen; 

 bewust zijn van je functie als poortwachter maar daarbij altijd de ontwikkeling en behoeften van 
het kind centraal stellen in je afweging. 



Je bent in staat om : 

 na een korte inwerkperiode, zelfstandig dossiers te beoordelen; 

 snel te kunnen schakelen in een dynamische werkomgeving en om kunnen gaan met werkdruk; 

 beschikbaar te zijn op dinsdagochtend (tweewekelijks overleg CT). Overige werktijden in overleg; 

 goed samen te kunnen werken in een klein team van deskundigen. 

De werkomgeving: 
Samenwerkingsverband Brabantse Wal VO is gevestigd in een kantoor aan de Marslaan in Bergen op 
Zoom. Het kantoor is zeer goed bereikbaar zowel met openbaar vervoer als met de auto. Het team 
bestaat uit een klein aantal medewerkers onder leiding van een directeur-bestuurder. De meeste 
personeelsleden werken op detacheringsbasis. Er is sprake van een informele sfeer waarin hard werken 
en er gezamenlijk voor gaan de norm is. 

Wat bieden we jou? 

 een zelfstandige en afwisselende functie waarin je je praktische kennis en ervaring in kunt zetten 
om samen met je collega’s te komen tot een gedegen beoordeling en weging van de zorgzwaarte 
van het aangeboden leerlingendossier;  

  een inhuur overeenkomst/contract voor een tot anderhalve dag in de week (0,2 – 0,3 fte) voor 
1 jaar en bij goed functioneren uitzicht op jaarlijkse verlenging; 

  vergoeding in overleg met als richtlijn inschaling voortgezet onderwijs; 

  een leuk team van collega’s. 

Heb je nog vragen? 
Meer informatie over onze organisatie vind je op www.swvbrabantsewal.nl 
Voor vragen en meer informatie over de functie kun je bellen met Trudy Creemers, voorzitter van de 
commissie. Zij is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 06-41660832 

Interesse om te solliciteren? 
Mail dan jouw sollicitatiebrief voorzien van CV vóór 6 januari 2022 naar Cynthia Wagenaars, secretaresse 
en bereikbaar op cynthia.wagenaars@swvbrabantsewal.nl  

De sollicitatiegesprekken voor deze functie hebben wij gepland voor dinsdag 11 januari 2022 namiddag. 
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