
Vacature: Orthopedagoog bij ISW Westland Praktijkcollege en ISW Westland Vakcollege 

Als orthopedagoog een schooljaar op een kleine school in het Westland bijdragen aan de ontwikkeling 

van PrO en vmbo bbl/kbl leerlingen? Bij ISW Westland Praktijkcollege en ISW Westland Vakcollege 

heb je de kans om de huidige orthopedagoog te vervangen tijdens haar zwangerschaps- en 

ouderschapsverlof en hierna wellicht te kunnen blijven. 

Wat ga je doen? 

Je bent samen met de zorgcoördinator, smw-er en schoolondersteuners met expertise op het gebied 

van SO cluster 3 en 4 het begeleidingsteam voor leerlingen in het praktijkonderwijs en de onderbouw 

van vmbo bbl/kbl met extra ondersteuning. 

Je bent expert op het gebied van gedrag en leren, complexe hulpvragen hierover pak je 

handelingsgericht op. 

Collega’s (docenten, mentoren, teamleiders, toelatingsteam, begeleidingsteam) komen voor 

consultatie bij jou. 

Je verleent ondersteuning aan docenten en mentoren op het moment dat er sprake lijkt van ‘een 

moeilijke groep’. Je gaat handelingsgericht te werk, gebruikt groepsobservatie, gesprekken en 

eventueel een groepsplan gedrag om samen met een mentor of docent tot de benodigde aanpak te 

komen.  

Wat vragen we van je? 

Je hebt een afgeronde academische opleiding orthopedagogiek. 

Je hebt ervaring en/of affiniteit met het onderwijs en eventueel de doelgroep PrO en vmbo bbl/kbl. 

Wat kun je van ons verwachten? 

Een tijdelijke aanstelling in ter vervanging van zwangerschapsverlof van 0.3 FTE t/m 24 december 

2021 en een vervolg ter vervanging van ouderschapsverlof tot de zomervakantie 2022. Er is sprake 

van een OOP schaal 10 CAO VO, mits wordt voldaan aan de gestelde eisen. We zouden graag in 

overleg met jou en het begeleidingsteam willen bekijken waar jouw krachten liggen om samen te 

bepalen hoe wij onze gezamenlijke expertise het beste kunnen inzetten.  

Reacties kunnen gestuurd worden tot 9 juli naar Marloes van Westenbrugge,  

Lage Woerd 2, 2671 AD in Naaldwijk of via wbe@isw.info.  

De gesprekken zullen gepland worden op dinsdagochtend 13 juli.  
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