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Wij zoeken per 1 augustus (start schooljaar 2021-
2022) een gedreven, enthousiaste en flexibele 
orthopedagoog voor het Expertisecentrum van 
stichting KPOA, WTF 0.2.  

ORGANISATIE EN INHOUD FUNCTIE 
Het Expertisecentrum KPOA verricht handelings- 
gericht diagnostisch onderzoek en adviseert bij 
hulpvragen van de 17 basisscholen van Stichting 
KPOA. De hulpvragen van scholen kunnen zich  
bevinden op leerlingniveau- groepsniveau en 
schoolniveau. In veel gevallen gaat het echter om 
de vraag wat de onderwijsbehoeften zijn van een 
specifieke leerling die moeilijkheden ervaart in  
het meekomen met de leerstof binnen het  
basisonderwijs, en hoe aan deze onderwijsbehoeften  
tegemoet kan worden gekomen. Een groot deel van 
de werkzaamheden voor deze vacature bestaat uit 
het doen van onderzoek naar de cognitieve moge-
lijkheden van leerlingen (intelligentieonderzoek). 
Dit doe je in samenwerking met ouders, leerkrachten,  
intern begeleiders en de orthopedagoog van het 
expertisecentrum.  

Het Expertisecentrum bestaat momenteel uit  
een orthopedagoog (o.a. verantwoordelijk voor 
planning van onderzoeken, uitvoering van  
onderzoeken en beleid) en een algemeen directeur 
(o.a. verantwoordelijk voor financiën). Een tweede 
orthopedagoog is gewenst om aan de onderzoeks-
aanvragen van de scholen tegemoet te kunnen 
komen. 

FUNCTIE-EISEN
– Afgeronde opleiding tot Orthopedagoog/ 
 Psycholoog met geldige registratie of mogelijkheid  
 tot registratie bij een beroepsvereniging zoals  
 het NVO.
– Aantekening diagnostiek is een pré. 
– Ervaring in- of affiniteit met leerlingenzorg in  
 het basisonderwijs. 
– Ervaring met afname van de WISC-V. 

ARBEIDSVOORWAARDEN
– Het betreft een functie voor 0,2 fte in de schaal  
 11 conform de cao voor het primair onderwijs. 
– Het expertisecentrum vraagt en biedt flexibiliteit,  
 bijvoorbeeld bij de afstemming tussen school,  
 ouders en orthopedagoog omtrent de dag waarop  
 een onderzoek of adviesgesprek plaats kan vinden.
– Het expertisecentrum biedt de mogelijkheid tot  
 thuiswerken bij uitwerken van onderzoeken. 
– Het expertisecentrum biedt de mogelijkheid  
 tot scholing en goede inwerkmogelijkheden  
 door middel van coaching door de uitvoerend  
 orthopedagoog. 

SOLLICITEREN
Jouw motivatiebrief en CV kun je sturen naar 
Evelien Bakker, Orthopedagoog Expertisecentrum 
KPOA: ebakker@kpoa.nl. Ook voor nadere  
informatie kun je contact opnemen met Evelien 
Bakker. 
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