
 Voor het College Houten en Bilthoven zoeken wij een 
 Orthopedagoog 0,6-0,8 WTF 

 
Professionals die onze leerlingen helpen hun talenten te 

ontdekken 

Berg en Bosch College 
Op beide locaties van het Berg en Bosch 
College wordt voortgezet speciaal 
onderwijs (VSO) verzorgd. Leerlingen 
komen uit de regio Utrecht en 
daarbuiten naar onze school om 
diplomagericht onderwijs te kunnen 
volgen op verschillende niveaus. Bij ons 
college laten we alle leerlingen zo goed 
mogelijk tot ontwikkeling komen, door 
maximaal aan te sluiten bij hun  
onderwijsbehoeften. Onze goed 
getrainde en ervaren docenten en 
begeleiders zijn gespecialiseerd in het 
omgaan met autisme en verzorgen een 
gebalanceerd aanbod van onderwijs en 
aan te leren levensvaardigheden aan 
onze leerlingen.  

www.bbonderwijs.nl 
 
Het Berg en Bosch College maakt deel 
uit van de stichting 
Gewoon speciaal onderwijs 
De Stichting bestaat uit vier scholen 
voor speciaal basis onderwijs (sbo),  
twee scholen voor speciaal onderwijs 
(so) een school voor voortgezet speciaal 
onderwijs (vso) en een 
expertisecentrum. De scholen geven 
kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan 
leerlingen van 3-20 jaar met specifieke 
onderwijs en ondersteuningsbehoeften. 
Op elke school werkt een team van 
deskundige en gepassioneerde 
professionals. 
 
www.gsonderwijs.nl 
 
 

 
Colleges Houten en 
Bilthoven 

  
0,6-0,8 WTF 

 

Tijdelijk 
 
Z.s.m. 

   

Dit ga je doen 
 je voert de regie over (vastlopende) ontwikkeling van 

leerlingen middels gesprekken, observaties en diagnostiek; 
 je adviseert en informeert docenten over verschillende 

problematieken en onderwijsbehoeften van leerlingen; 
 je analyseert leerlingdossiers; 
 je werkt samen in een team van orthopedagogen; 
 je verricht psychodiagnostisch onderzoek; 
 je stelt schoolbrede analyses op; 
 je bent vast onderdeel van de commissie voor begeleiding 

van onze school, waarin je zorgleerlingen bespreekt; 
 je hebt contact met betrokken hulpverleningsinstanties en 

gemeenten om de ontwikkeling van onze leerlingen te 
optimaliseren; 

 je bent verantwoordelijk voor het opstellen van de 
ontwikkelingsperspectieven van onze leerlingen; 

 Je blijft jezelf ontwikkelen en draagt met collega’s bij aan de 
ontwikkeling en de visie van de school. 

 
Dit verwachten we van jou 
  je hebt minimaal een afgeronde masteropleiding tot 

psycholoog of orthopedagoog; 
 een diagnostiekaantekening is een pré; 
 je bent in staat om complexe situaties te analyseren en 

relativeren; 
 je hebt kennis van of affiniteit met de doelgroep;  
 je communiceert helder en concreet met leerlingen, collega’s 

en ouders. 
 
Dit is wat wij te bieden hebben 

 Collega’s die elkaar ondersteunen en als team iedere dag 
naar ontwikkeling streven. 

 Ruime faciliteiten voor professionele en persoonlijke groei. 
Denk aan de ondersteuning bij het volgen van een opleiding, 
trainingen, ontmoetingen en studiedagen. 

 Een tijdelijke aanstelling van 0,6-0,8 WTF in salarisschaal 11 
(CAO Primair Onderwijs). 

  
Reageren? 
Ben jij die droomcollega die we zoeken? Dan hopen we dat je 
snel reageert. Je sollicitatie (motivatie en c.v.) mail je naar Petra 
van den Braber (pvandenbraber@bbonderwijs.nl). Doe dit voor  
10 februari  2023. We laten je dan snel weten of we je uitnodigen 
voor een gesprek. Telefonische informatie:  Annelies Kienhuis 
(030-2287620). 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op 
prijs gesteld. 

 

http://www.bbonderwijs.nl/
http://www.gsonderwijs.nl/

