
Het PRO33college Amersfoort is per direct op zoek naar een gedreven orthopedagoge ons team wil 
versterken! 

Je wordt expert op het gebied van jongeren met een lvb achtergrond. Je ondersteunt mentoren bij 
het begeleiden van leerlingen met een diverse hulpvraag. Ook zit je in de intakecommissie en voert 
observaties en diagnostiek uit. Als orthopedagoog maak je deel uit van het ondersteuningsteam  en 
richt jij je op het diagnosticeren, begeleiden en behandelen van jongeren met grote 
begeleidingsgevoeligheid.  Je werkt nauw samen met de zorgcoördinatoren.  

Het takenpakket bestaat verder uit: 

 het inschatten van de ondesteuningsbehoefte bij de aanmelding; 
 het voeren van intakegesprekken; 
 het uitvoeren van schoolobservaties; 
 actief deelnemen aan beleidsoverleg 
 het implementeren en borgen van de ondersteuningsstructuur in de school 

Het profiel 

 Je hebt studie orthopedagogiek op universitair of hbo niveau afgerond.  
 Je hebt relevante werkervaring in het onderwijs of met lvb jongeren; 
 Je hebt affiniteit met onze leerlingenaanbod; 
 Je hebt een zelf reflecterend vermogen, bent klant- en resultaatgericht, collegiaal en 

stressbestendig. 
 Je hebt een flexibele houding, teamgevoel en goede communicatieve vaardigheden. 
 Je hebt gevoel voor humor. 

Ons aanbod 

Wij bieden een prettige werkplek in een enthousiast en inspirerend team, waarin kwaliteit van zorg 
en zorg voor elkaar hoog in het vaandel staan. Wij werken in kleine teams, zodat we op een 
laagdrempelige en persoonlijke manier met elkaar samenwerken. Daarnaast bieden wij 
arbeidsvoorwaarden conform de cao ggz waaronder een salaris in functiegroep 60, een 
reiskostenvergoeding en een contract voor in eerste instantie de duur van 7 maanden. 

De organisatie 

Wij zijn een school voor Praktijkonderwijs. Een beschikbaarheid van 32 uur per week heeft onze 
voorkeur, maar wij vragen geïnteresseerden die 16-24 uur per week beschikbaar zijn ook te 
reageren. We zijn ook verbonden aan een VMBO, waar ook vervangingsmogelijkheden zijn i.v.m. 
zwangerschapsverlof. 

Je reactie 

Geschikt voor deze functie? Stuur jouw cv en motivatiebrief op naar…….Meer informatie over de 
functie of over het PRO33college? Neem contact op met de locatiedirecteur mevr. Lisette van den 
Berg, l.vandenberg@pro33college.nl 


