
 

 
 

Orthopedagoog (0,6 – 0,8 FTE) m/v 
 

‘Onafhankelijke professional met hart voor leerlingen’ 
 
Ben jij een enthousiaste en bevlogen orthopedagoog, die kansen wil bieden aan leerlingen in het primair 
onderwijs?  
Het Samenwerkingsverband PO Weert – Nederweert (SWV), biedt elk kind zo thuisnabij en inclusief 
mogelijk onderwijs. Wij zoeken voor het Loket Passend Onderwijs (LPO) per 1 oktober 2022 een ‘spil’ in 
onze organisatie.  
 
Ons Samenwerkingsverband 
Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende onderwijsplek krijgen zijn door de overheid regionale 
samenwerkingsverbanden gevormd. Hierbinnen maken schoolbesturen afspraken over de begeleiding en 
ondersteuning die hun scholen bieden. Het SWV strekt zich uit over de gemeenten Weert en Nederweert 
en telt 27 scholen. Een goede samenwerking met en tussen collega’s, scholen, ouders en gemeenten staat 
hoog in het vaandel. Voor aanvullende informatie over het SWV zie onze website www.swvpo3103.nl. 
 
Wat ga je doen? 
• Het beoordelen van aanvragen voor een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het speciaal 

basisonderwijs en speciaal onderwijs, in afstemming met scholen en ouders; 
• Het adviseren en begeleiden van voorschoolse (zorg)settingen, welke op zoek zijn naar een passende 

onderwijsplek; 
• Het coördineren van een soepele overgang van kinderen met een ondersteuningsbehoefte van 

primair naar speciaal (basis)onderwijs en andersom; 
• Breed overleg voeren in het kader van advies en consultatie; 
• Het aanleveren van adviezen en beleidsinformatie bij de directeur van het SWV; 
• Het leveren van een pro actieve bijdrage aan de invulling van inclusiever onderwijs.  

 

Wat vragen wij? 
• Een afgeronde universitaire opleiding in de psychologie of orthopedagogiek; 
• Eventueel de GZ-registratie, Orthopedagoog-Generalist, Schoolpsycholoog of Kinder- en 

jeugdpsycholoog NIP; 
• Relevante ervaring in het onderwijs; 
• Flexibele werk- en denkhouding, besluitvaardig, zelfsturend en dienstverlenend; 
• Communicatief vaardig; een teamspeler met tact in het contact met scholen, leerlingen, ouders en 

het externe netwerk van het SWV. 
 

Wat bieden wij? 
Je komt te werken in een klein en informeel team waarin je een ruime mate van zelfstandigheid krijgt. 
Voorts is er binnen je werkgebied voldoende uitdaging in een dynamische werkomgeving.  
Wij bieden uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Primair Onderwijs. 
Inschaling in salarisschaal OPP 11 afhankelijk van opleiding, expertise en ervaring. De exacte 
betrekkingsomvang is in onderling overleg te bepalen. 
 
Reageren 
Indien je interesse is gewekt, stuur dan vóór 1 oktober 2022 je motivatiebrief en C.V. naar het SWV PO 
Weert-Nederweert (info@swvpo3103.nl). Bij vragen neem contact op met de directeur mw. Nicole Slegers-
Verstappen via 06-29398170.  

http://www.swvpo3103.nl/

