
  

 

 

 

 

 

 

Heb jij zicht op zorg, een hart voor leerling(zorg)ondersteuning en wil je werken in een omgeving met een diversiteit aan culturen en 

invloeden? 

Het Rinket zoekt een: 

  

Schoolpsycholoog / Orthopedagoog 
Heemskerk | Fulltime, 40 uur per week | Schaal OOP 11, CAO Primair onderwijs 

 
Dan zoeken we jou! 

Je verricht je werk op het snijvlak van onderwijs en zorg. Je onderzoekt en ontwikkelt leer- en onderwijsprocessen die helpen om educatieve 

problemen van kinderen op te sporen en die helpen om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. 

Het werkgebied spreidt zich uit van observeren en werken in de klas tot bijdragen aan de vorming van het educatieve beleid. Als 

schoolpsycholoog/ orthopedagoog schakel je tussen verschillende niveaus van het kind tot overleg met directie en externe partners en 

instellingen waarbij je een inspirerende bijdrage levert aan het educatieve beleid binnen het kindcentrum. Je bent een sparringpartner voor 

medewerkers, directie, onderwijsinstellingen en instellingen voor jeugdhulp. 

Wat ga je doen? 

 Je biedt pedagogische begeleiding en ondersteuning aan leraren en pedagogisch medewerkers uit onderwijs en opvang; 

 Je draagt zorg voor diagnostisch onderzoek (zelf uitvoeren of verwijzen), de administratie en begeleiding van leerlingen met 

complexe ondersteuningsvragen en draagt bij aan beleidsontwikkeling ten behoeve van het vergroten van de kansen van onze 

doelgroep; 

 Je draagt bij aan het ondersteuningsteam van de school en het multidisciplinair overleg met het samenwerkingsverband; 

 Je ondersteunt het pedagogisch klimaat in de klassen en de peutergroepen; 

 Je bent aandachtfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling (Opleiding via Tabijn te volgen). 

Solliciteer als je 

 Een afgeronde opleiding Orthopedagogiek of en bij voorkeur een afgeronde opleiding tot schoolpsycholoog, GZ-psycholoog of 

orthopedagoog-generalist hebt; 

 Affiniteit en ervaring met de doelgroep hebt; 

 Kennis en ervaring met handelingsgericht werken hebt en werkt en denkt vanuit een oplossingsgerichte houding; 

 Enthousiast, ondernemend, inspirerend en evenwichtig bent, kunt relativeren en op samenwerking gericht bent; 

 Een reflectieve, lerende en professionele werkhouding hebt. 

Wat bieden wij? 

 Een fulltime aanstelling (40 uur); 

 Vrij in de schoolvakanties; 

 Een hecht team met hart voor de populatie; 

 Een professionele werkomgeving waarin iedereen werkt vanuit eigen verantwoordelijkheid en vanuit de behoefte van 

leerlingen hun ontwikkeling; 

 Ruimte voor en waardering van eigen initiatief en eigen expertise; 

 Een laptop voor de uitoefening van je werkzaamheden; 

 Een salaris in schaal OOP 11 CAO Primair onderwijs. 

Herken jij je in dit profiel? 

Aarzel dan niet en stuur je sollicitatie. Ik kijk er naar uit om je te ontmoeten, Lyke Seriese (directeur), T. 0251-231093. Solliciteren kan tot  

2 oktober via vacature@tabijn.nl of via de sollicitatiebutton op deze website t.a.v. Marjolein Kranenburg. Kijk voor uitgebreide informatie over 

Tabijn en Het Rinket op www.tabijn.nl. 
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