
Functieomschrijving

Onze locatie

Reageer snel op deze vacature!

Wij bieden:Jij bent:

Orthopedagoog
0,4 fte + evt. uitbreiding onderwijsondersteuningsteam 
Primenius

In de rol van orthopedagoog ben je onderdeel van het team en ondersteun, adviseer en/of begeleid je het team bij hun vragen met 
betrekking tot de onderwijsbehoeften van kinderen. Vanuit jouw expertise werk je zowel preventief als curatief en draag je op
verschillende manieren bij aan onze ambitie. Je werkt handelings- en oplossingsgericht en sluit aan bij wat al goed gaat, wat nog voor 
verbetering vatbaar is en wat nodig is om de gewenste situatie te bereiken. Je levert een bijdrage aan het onderwijsondersteunings-
beleid, doet individueel onderzoek en adviseert in het kader van handelings- en oplossingsgerichte diagnostiek en werken. 

Op een prachtige locatie, aan de rand van het bos, vind je SBO Toermalijn. Bij ons op school kunnen kinderen met speciaal 
talent, mede dankzij jou, hun toekomst werkelijkheid laten worden. Je werkt bij ons in een team van ruim 20 professionals 
met leerlingen in de leeftijdscategorie van 4 tot en met 12 jaar en die kinderen en onze collega’s hebben jou nodig! 

• Geschoold en ruim ervaren als 
orthopedagoog, bij voorkeur in het S(B)O;

• Communicatief vaardig
• Samenwerkingsgericht, maar ook goed in 

staat zelfstandig te werken;
• Proactief
• Ervaren in het begeleiden van leerkrachten 

en het samenwerken met intern begeleiders;

• Een tijdelijke functie met wtf 0,4 (16 uur) met uitzicht op een vaste 
aanstelling;

• Eventueel een combinatie met werken in het 
onderwijsondersteuningsteam van Primenius;

• Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform cao primair 
onderwijs;

• Een fijne en uitdagende werkomgeving die volop in ontwikkeling is;
• Mogelijkheden tot professionalisering o.a. door middel van het volgen 

van cursussen, trainingen, etc.

Ben jij de orthopedagoog die we zoeken? Mail dan je sollicitatiebrief met curriculum vitae uiterlijk 2 september naar 
toermalijn@primenius.nl. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten. 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

Sparrenlaan 4-5, Emmen / 0591-658066


