
 

 

 

 

Wij zijn Bartiméus. Met zo’n 1.900 medewerkers en ruim 850 vrijwilligers zijn we er voor alle mensen in Nederland die slechtziend of blind zijn. Ook als ze een meervoudige 

beperking hebben of problemen ervaren met zien door bijvoorbeeld niet aangeboren hersenletsel. We zijn er voor hun naasten en voor de professionals om hen heen.  

Zij kunnen terecht bij ons expertisecentrum, bij onze ambulante dienstverleners, in onze scholen en woonvoorzieningen, en bij de verschillende vormen van dagbesteding die 

we bieden. We stellen alles in het werk om mogelijk te maken dat mensen met een visuele beperking het leven kunnen leiden dat bij hen past en zich voluit kunnen 

ontplooien. Want het gaat niet om hoeveel procent je ziet. Het gaat om hoeveel procent je leeft. Bartiméus. 100% leven. 

Bartiméus zoekt een: 

  

Orthopedagoog de Bosschool 
Doorn | 28-32 uur per week | Jaarcontract met intentie tot verlenging 

 

Onze leerlingen de best mogelijke pedagogisch-didactische ondersteuning geven. Ben jij er klaar voor? 

Met jouw frisse blik, analytische geest, pedagogische en didactische vaardigheden en flinke hoeveelheid daadkracht ben jij de spil in ons onderwijsproces. Het onderwijs, 

de leerlingenzorg en de begeleiding aan ernstig meervoudig beperkte leerlingen til jij naar het allerhoogste niveau. Zodat onze leerlingen er alles uit kunnen halen wat erin 

zit. 

Jouw rol als Orthopedagoog Meervoudig Beperkte Leerlingen Cluster 1 bij Bartiméus in Doorn 

Begeleider, adviseur, coach, netwerker, pionier, orthopedagoog, al deze rollen vervul jij met veel bezieling. Jouw drijfveer? Zorgen voor kwalitatief goed onderwijs volgens 

de allerlaatste (leer-)theorieën met aandacht voor de ontwikkeling van leerlingen met een visuele en vaak ernstig meervoudige beperking. Van kleuters tot jong 

volwassenen. 

Daarvoor zul je regelmatig buiten de gebaande paden moeten treden, omdat bestaande onderwijsmethoden niet altijd goed aansluiten bij deze bijzondere doelgroep. 

Jouw expertise is op vele plaatsen nodig: in de klas, binnen de commissie van Leerlingenzorg, op andere onderwijslocaties binnen en buiten Bartiméus Onderwijs en bij de 

diverse samenwerkingspartners binnen Cluster 1. Op al deze niveaus lever jij een bijdrage aan de verdere professionalisering van ons onderwijs. Dit doe je in nauwe 

samenwerking met je collega’s ondersteuningscoördinatoren en schoolleider van de Bosschool. Samen vormen jullie bovendien de Commissie van Leerlingenzorg (CvL). 

De orthopedagoog is onderdeel van een expertise-organisatie ten aanzien van mensen met een visuele beperking. De orthopedagoog bevordert de deskundigheid en 

handelingsbekwaamheid van leerkrachten en andere professionals ten aanzien van gedragsvraagstukken, orthodidactische vraagstukken en psychosociaal welbevinden van 

leerlingen met een visuele beperking. De kern van het werkveld van de orthopedagoog is de problematische opvoedings- en onderwijssituatie (gericht op alle leefsystemen 

van de leerling). De orthopedagoog ontwikkelt beleid ten aanzien van psychosociale en orthodidactische aspecten van het onderwijs, verleent pedagogische begeleiding en 

orthodidactische ondersteuning aan leerkrachten, verricht diagnostisch onderzoek en leerlingbegeleiding. Daarnaast levert de orthopedagoog een bijdrage aan de 

professionalisering van het team op zijn/haar vakgebied. 

Verder ben je succesvol bij het: 

 Uitvoeren van handelingsgerichte diagnostiek en begeleiding aan individuele leerlingen op de Bosschool 

 Coördineren en bewaken van het ondersteuningsproces en bijhouden van de individuele ontwikkeling en vordering van leerlingen. 

 Opleiden, coachen en ondersteunen van leerkrachten en onderwijskundig begeleiders op pedagogisch-didactisch gebied. 

 Adviseren over en implementeren van nieuwe ontwikkelingen, methodes en beleid. 

Wie ben jij? 

Jij bent een ervaren professional die altijd denkt vanuit mogelijkheden en oplossingen. Hierbij kun je terugvallen op jouw uitgebreide kennis van leer-, gedrags- en 

ontwikkelingsproblemen bij kinderen en jongeren in de leeftijdsgroep van 4 tot 20 jaar. Dit combineer je met een flexibele instelling en uitstekende communicatieve en 

sociale vaardigheden. Je legt makkelijk de verbinding tussen leerlingen, ouders, leerkrachten en begeleiders. Ook ben je integer en onafhankelijk en in staat om te allen 

tijde de regie en het overzicht te houden. Daarnaast beschik je over: 

 Minimaal een afgeronde wo-opleiding Orthopedagogiek of Psychologie. Het liefst aangevuld met een registratie tot Orthopedagoog Generalist, Kinder- en 

Jeugdpsycholoog NIP of GZ-Psycholoog. 

 Ruime ervaring als Orthopedagoog, Orthopedagoog Generalist of GZ-psycholoog bij een vergelijkbare onderwijs- of zorginstelling.  

Ervaring met: 

 handelingsgerichte diagnostiek en handelingsgericht werken; 

 OPP’s en handelings-of begeleidingsplannen in het onderwijs; 

 het coachen van leerkrachten; 

 psychodiagnostiek en bij voorkeur neuropsychologische diagnostiek. 

 Kennis van visuele verwerkingsproblemen? Dit spreekt in je voordeel. 

Wat bieden we jou 

 Een uitdagende baan waarbij je écht het verschil maakt voor een bijzondere doelgroep. 

 Een jaarcontract voor 28-32 uur per week bij goed functioneren een vaste aanstelling 

 Salaris passend bij je ervaring, op basis van de CAO Primair Onderwijs. 

 Volop ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden in de vorm van een uitgebreid inwerktraject en diverse trainingen en opleidingen. 

 Een aantrekkelijk meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. 

Enthousiast? Solliciteren is heel eenvoudig 

Solliciteren kan via de sollicitatiebutton op deze website.  Liever eerst meer informatie? Neem dan contact op met Dirkje Posthuma, interim schoolleider de Bosschool,  

via T.  06-51229957.  We kijken ernaar uit om jou te ontmoeten. Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern geplaatst. Bij gelijke geschiktheid hebben interne 

kandidaten voorrang. 

https://www.jouwzorgbaan.nl/orienteren/organisaties/w/q/o/153/bartimeus

