
Wil jij het verschil maken voor onze leerlingen? 
En samen met het team en ouders zorgdragen voor 
een veilig pedagogisch klimaat, zodat leerlingen het
beste uit zichzelf halen? Kom dan werken op vso 
De Keerkring. We zoeken per oktober 2022 een:

ORTHOPEDAGOOG/PSYCHOLOOG/
GEDRAGSDESKUNDIGE (WTF 0,6)
Vso De Keerkring biedt speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerenden
van 12 tot circa 18 jaar. Het vso is gehuisvest aan de Chaplinstrook 2-4
in Zoetermeer. De school maakt deel uit van Resonans speciaal 
onderwijs.

Als orthopedagoog/psycholoog/gedragsdeskundige:
l draag je zorg voor het opstellen van het OPP, 

stemt af met andere disciplines en ziet mede toe op uitvoering;
l zit je de Commissie van Begeleiding voor en stemt actief 

af tussen school en derden.
l bied je handelingsgerichte ondersteuning aan het team over 

pedagogische bekwaamheid en moeilijk verstaanbaar gedrag;
l geef je advies aan ouders/verzorgers en leerlingen over 

pedagogische thema’s;
l organiseer je onderzoek en specifieke hulp voor leerlingen;
l stimuleer je eigen (pedagogische) deskundigheid en die 

van het team;
l draag je bij aan ontwikkeling van beleid.

Wat vragen we?
l WO orthopedagogiek of ontwikkelingspsychologie 

met diagnostiekaantekening;
l Een registratie bij NVO, NIP of BIG;
l Kennis van en inzicht in de problematiek van onze doelgroep;
l Communicatief en analytisch vaardig; 
l Iemand die graag deel uitmaakt van een team en flexibel is;
l Iemand die kan omgaan met stressvolle momenten en 

gevoel voor humor heeft.

Wat bieden we?
l Een school vol boeiende leerlingen;
l Uitdagend en afwisselend werk;
l Een enthousiast en betrokken team;
l Vrij in de schoolvakanties.

Salariëring en dienstverband:
l Benoeming van een jaar met uitzicht op benoeming voor 

onbepaalde tijd;
l Salariëring volgens CAO PO, OOP schaal 11.

Interesse
Inlichtingen over deze functie via afdelingsdirecteur Miranda Gorissen,
tel 079 341 05 36. Schriftelijke sollicitaties, voorzien van 
curriculum vitae kunt u tot 1 oktober 2022 richten aan: 
M. Gorissen (mgorissen@resonansonderwijs.nl).

GEDRAG.
VEILIG.
LEREN.


