
 

Vacature orthopedagoog/ psycholoog PI-school De Strandwacht 
 
Ben jij een gedreven, enthousiaste en ervaren gedragsdeskundige die met humor en overtuiging, stevig 
in zijn/haar schoenen staat in het begeleiden van leerlingen, leerkrachten en ouders bij gedrags- en 
psychiatrische problemen? Dan is deze baan op PI-school De Strandwacht iets voor jou!  
 
Op PI-school De Strandwacht geven wij op verschillende locaties onderwijs aan leerlingen van 4 tot en 
met 13 jaar met psychiatrische, leer- en/of gedragsproblematiek. De school maakt op dit moment een 
grote ontwikkeling en groei door.  
 
Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde, inspirerende en zelfstandige orthopedagoog/ psycholoog 
met basisaantekening psycho-diagnostiek, die ervaring heeft binnen het (Speciaal) Onderwijs en toe 
is aan een nieuwe uitdaging met volop kansen voor vernieuwing en ontwikkeling.  
 
Taakomschrijving 
Binnen deze functie krijg je taken op de volgende gebieden:  
 

- Advisering en begeleiding van leerkrachten op orthopedagogisch gebied.  
- Beleidsontwikkeling op het gebied van de interne zorgstructuur en het pedagogisch klimaat.  
- Onderzoek en begeleiding bij de plaatsing en verwijzing van leerlingen.  
- Psychodiagnostisch en orthodidactisch onderzoek gericht op plaatsing en begeleiding van 

leerlingen in de school.  
- Professionalisering van jezelf en de medewerkers van de school op het gebied van het gedrag 

en de ontwikkeling van de leerlingen.  
 
De plaats van de functie binnen de organisatie 
Je bent onderdeel van het Zorgteam, bestaande uit orthopedagogen en psychologen. Je hebt een 
adviserende rol richting het managementteam. In de advisering naar de leerkrachten werk je samen 
met de intern begeleiders. De school beschikt over meerdere locaties in Den Haag, Delft en Monster. 
De werkzaamheden zullen op meerdere locaties plaatsvinden.  
 
Het dienstverband  
De aanstelling is voor 24 uur (0,6 fte) per 1-2-2022  
 
Vereist opleidingsniveau 
WO 
 
Gewenste werkervaring  

- Je hebt ervaring binnen het (Speciaal) Onderwijs en kennis van de wet en regelgeving/gevolgen 
van Passend Onderwijs.  

- Je hebt ervaring met kinderen met ernstige gedragsproblematiek en/of psychiatrische 
problematiek.  

- Je hebt ervaring met het adviseren en begeleiden van onderwijsprofessionals.  
 
 
 



 

De benodigde competenties  
- Je kunt zelfstandig werken binnen een multidisciplinair team en kunt jouw kennis en ervaring 

inzetten in het grotere geheel.  
- Je bent in staat tot metareflectie en -communicatie en kunt dit inzetten in je eigen leerproces 

en dat van anderen.  
- Je bent in staat om je gespreksniveau aan te passen aan dat van je gesprekspartner en neemt 

de kennis en ervaring van andere disciplines serieus.  
- Je hebt sterke schriftelijke capaciteiten. 
- Je bent flexibel, weet van aanpakken en staat stevig in je schoenen.  

 
Salarisschaal  
Schaal 10 CAO PO OOP 

Herken jij jezelf in bovenstaande competenties en ervaringen en heb jij zin om met ons mee te bouwen 
aan de ontwikkeling van onze school? Reageer dan zo snel mogelijk op deze vacature door een 
motivatiebrief en CV te sturen naar: 
 
Anita Lette (directeur PI-school De Strandwacht) 
a.lette@destrandwacht.nl  
 
 
 

 


