
Wil jij echt iets bijdragen aan het leven van kinderen
met een beperking en/of langdurige ziekte en heb je
een hart voor deze prachtige doelgroep? Dan zoeken 
we jou! Wij zijn per 1 augustus 2023 op zoek naar een:

ORTHOPEDAGOOG/
GEDRAGSKUNDIGE (WTF 0,4)
Op de Maurice Maeterlinckschool in Delft werken onderwijs, 
zorg en ondersteuning samen rondom de leerling. Maximaal 
zelfstandig zijn en minimaal afhankelijk is continu het doel. 
Als orthopedagoog houd je je bezig met de sociaal-emotionele 
ontwikkeling én de didactische ontwikkeling van onze leerlingen. 
Je neemt deel aan multidisciplinaire overleggen en de commissie 
van begeleiding. Je werkt samen met de intern begeleider aan 
onderwijsperspectiefplannen en verricht handelingsgerichte 
diagnostiek gericht op leerlingenzorg. Nauw contact met ouders,
leerlingen en externe partijen hoort bij jouw dynamische rol.

Wat vragen we:
l Universitaire opleiding Psycholoog/Orthopedagoog 

(bij voorkeur diagnostiekaantekening);
l Ervaring in het speciaal onderwijs is een pre;
l Kennis en ervaring in orthopedagogiek/orthodidactiek, 

leerstoornissen en leerlingenzorg;
l Je zorgt ervoor dat kinderen en ouders zich gezien 

en begrepen voelen;
l Je staat open voor feedback;
l Je kunt gedrag vertalen naar onderwijs- en 

ondersteuningsbehoeften;
l Je biedt input voor het pedagogische en didactisch 

klimaat op school;
l Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
l Je bent stressbestendig, analytisch en denkt in oplossingen.

Wat bieden we?
l Een multidisciplinair team, gericht op samenwerking;
l Mogelijkheden voor verdere professionalisering;
l Een enthousiast team dat graag wil leren;
l Een school vol boeiende leerlingen.

Salaris en dienstverband
l salaris schaal 11 primair onderwijs;
l secundaire arbeidsvoorwaarden conform de cao primair 

onderwijs;
l werkdagen in overleg.

Procedure
Schriftelijke sollicitaties, voorzien van cv, kun je tot 5 april 2023 
richten aan: De Maurice Maeterlinckschool Delft, t.a.v. L. Wismans,
afdelingsdirecteur: lwismans@resonansonderwijs.nl. 
De gesprekken vinden plaats in de week van 10 april.

Eerst meer informatie? Neem gerust contact op met 
Elise de Schipper (orthopedagoog), via 015 2780200.

HART. 
PRACHTIG.
WELKOM.


