
 
 

 

 

 

Voor de Eerste Nederlandse Buitenschool, Speciaal Onderwijs voor leerlingen met ernstige internaliserende 

gedragsproblematiek, zijn wij per 1 maart 2022 op zoek naar een gemotiveerde, inspirerende en zelfstandige 

 
Kinder- en jeugdpsycholoog/ Orthopedagoog 

die ervaring heeft binnen het Speciaal Onderwijs en toe is aan een nieuwe uitdaging met volop kansen voor 

vernieuwing en ontwikkeling. 

De Eerste Nederlandse Buitenschool is een school op een prachtige locatie aan de rand van Den Haag, midden 

in het bos en op een steenworp afstand van het Scheveningse strand. Deze rustige, natuurlijke omgeving past 

goed bij de populatie leerlingen van de school. De school biedt onderwijs aan leerlingen met internaliserende 

gedragsproblematiek. Veel leerlingen hebben een stoornis in het autistisch spectrum.  

Als school zijn wij gespecialiseerd in Trauma Sensitief Onderwijs. Deze manier van lesgeven past goed bij onze 

vaak angstige en teruggetrokken populatie. Tevens hebben wij ons de afgelopen twee jaar ontwikkeld naar 

een ‘autisme vriendelijke school’, waarbij het accent ligt op professionalisering van de teamleden en 

verdiepen en verbreden van randvoorwaarden en omgeving.  

Wij zijn op zoek naar een orthopedagoog die samen met het team en de commissie van begeleiding de 

afronding en borging van het traject ‘autisme vriendelijk’ kan begeleiden en daarnaast een belangrijke rol 

speelt binnen onze zorgstructuur en aanmeldprocedure.  

Taakomschrijving: 

Binnen deze functie krijg je taken op de volgende gebieden: 

Adviseren en begeleiden van leerkrachten/intern begeleiders en onderwijsondersteunend personeel omtrent 
gedrag en ontwikkeling van kinderen.  
Het aanbieden van trainingen aan individuele en kleine groepjes leerlingen op verschillende gebieden 
(bijvoorbeeld faalangst, aandacht, sociale weerbaarheid etc.) 
Psychodiagnostisch en ortho-didactisch onderzoek gericht op plaatsing en begeleiding van leerlingen in de 
school. 
Het beoordelen van nieuwe aanmeldingen en verlengingen van toelaatbaarheidsverklaringen en meedenken 
over de plaatsing en verwijzing van leerlingen. 
Professionalisering van jezelf en de medewerkers van de school op het gebied van het gedrag en de 
ontwikkeling van de leerlingen. 
Beleidsontwikkeling op het gebied van de interne zorgstructuur en het pedagogisch klimaat 

 
 

 



 

 

 
Bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
Je beslist mee over het ontwikkelen van beleid op schoolniveau, het verrichten van diagnostisch onderzoek, 
afnemen van tests en het analyseren van de testresultaten ten behoeve van advisering, behandeling, het 
deelnemen aan professionaliseringsactiviteiten.  

Dit alles binnen het kader van  de onderwijs wet- en regelgeving, kerndoelen, leer- en opvoedingsdoelen en 
beleidslijnen van de school.  

Je legt verantwoording af aan het management van de school over het ontwikkelde beleid met betrekking tot 
plaatsing van leerlingen, het psychodiagnostisch en orthodidactisch onderzoek gericht op plaatsing van 
leerlingen in de school en van deelname aan professionalisering. 
 
de plaats van de functie binnen de organisatie 

Je bent onderdeel van de Commissie van Begeleiding, intern en extern en onderhoud je contacten met collega-

scholen en netwerkpartners binnen jeugdzorg en gemeente.  

Binnen het team van de school werk je nauw samen met de Intern Begeleiders, leerkrachten en 

leraarondersteuners om leerlingen optimaal tot ontwikkeling te laten komen. 

Je bent onderdeel van de werkgroep Autisme Vriendelijk onderwijs en zorgt met deze groep collega’s voor een 

helder pedagogisch beleid en een doorgaande lijn binnen de school.  

De Eerste Nederlandse Buitenschool is een onderdeel van De Haagse scholen en met de orthopedagogen van 

de andere scholen voor Speciaal Onderwijs Gedrag onderhoud je op regelmatige basis contact i.v.m. 

expertisedeling, collegiale consultatie en professionalisering.  

het dienstverband  

De aanstelling is voor 32 uur. Dagen in overleg. 

de vereiste opleiding 

WO+ 

Basis aantekening diagnostiek 

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 (internaliserende) gedragsproblematiek, de daarbij behorende 

ontwikkelingsproblemen en kennis van verschillende behandelmethoden en werkwijzen die bijdragen aan de 

ontwikkeling van deze kinderen. 

Je hebt ervaring met het adviseren en begeleiden van onderwijsprofessionals. 

Je beschikt over verschillende trainingsbevoegdheden en/of je bent bereid je hier verder in te ontwikkelen.  

Kennis en ervaring met de methode Geef me de vijf is een pre.  

 de benodigde competenties (kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten) 

Je kunt zelfstandig werken binnen een multi-disciplinair team en kunt jouw kennis en ervaring inzetten in het 

grotere geheel. 



 

 

Je bent in staat tot meta reflectie 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 weet van aanpakken en staat stevig in je schoenen.  

Je kunt relativeren door middel van humor en zegt waar het op staat. 

persoonskenmerken en gewenste motivatie 

Herken jij jezelf in bovenstaande competenties en ervaring en heb jij zin om met ons mee te bouwen aan de 

ontwikkeling van onze bijzondere school? 

Reageer dan voor 1 februari 2022 op deze vacature door een motivatiebrief en CV te sturen naar Marjan van 

der Niet,  directeur Eerste Nederlandse Buitenschool.  

m.vanderniet@ENBS.nl 

Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen via bovenstaand mailadres. 

Salarisschaal 
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