
   
 

 

Het Samenwerkingsverband VO Gelderse Vallei zoekt per 1 september 2019 een 

Orthopedagoog / Psycholoog (0,8 fte) 

voor de functie van Medewerker Samenwerkingsverband  
 

 

 

Organisatie 

Het Samenwerkingsverband VO Gelderse Vallei is een stichting, waaraan de scholen voor voortgezet 

onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in de regio Ede, Wageningen en Rhenen deelnemen. Het 

streven is de ruim 8.000 leerlingen in deze regio een passende onderwijsplek te bieden, waar nodig 

met de gewenste ondersteuning. Het samenwerkingsverband speelt een belangrijke rol in de 

ontwikkeling van dit passende onderwijsondersteuningsaanbod.  

Het Directeurencollectief, waarin alle scholen van het Samenwerkingsverband vertegenwoordigd 

zijn, levert een bijdrage aan de beleidsontwikkeling. Zij adviseren de directeur van het 

Samenwerkingsverband bij het bepalen van het beleid. Het Samenwerkingsverband kent diverse 

overlegorganen, zoals het platform zorgcoördinatoren en de bijeenkomsten met de begeleiders 

passend onderwijs. 

Voor meer informatie over het Samenwerkingsverband: www.swvgeldersevallei.nl.  

 

Wat houdt de functie in? 

De medewerker samenwerkingsverband: 

- Is aanspreekpunt voor scholen, begeleiders en ondersteuners, ouders, leerplichtambtenaren en 

overige professionals, bij vragen over het (bovenschoolse) onderwijsondersteuningsaanbod voor 

leerlingen; 

- Adviseert en begeleidt bij het formuleren van ondersteuningsvragen, bijvoorbeeld bij leerlingen 

op het grensvlak van regulier en speciaal onderwijs of thuiszitters; 

- Neemt deel aan multidisciplinaire gesprekken op de aangesloten scholen en adviseert 

betrokkenen over passende ondersteuningsmodelijkheden; 

- Adviseert de directeur Samenwerkingsverband over de toelaatbaarheid van leerlingen tot het 

speciaal onderwijs en legt dit vast in een schriftelijk deskundigenadvies; 

- Vervult beleidsmatige taken, zoals het verzamelen van data, maken van analyses en schrijven van 

rapportages. 

 

Wat vragen we van je? 

- Je beschikt over een afgeronde universitaire opleiding orthopedagogiek of psychologie; 

- Je hebt bij voorkeur werkervaring in het voortgezet (speciaal) onderwijs; 

- Je hebt kennis van de ontwikkelingen rondom Passend Onderwijs en wat dit voor scholen en 

samenwerkingsverbanden betekent; 

- Je bent oplossingsgericht, je denkt in mogelijkheden zonder hierbij het belang van de leerling uit 

het oog te verliezen; 

http://www.swvgeldersevallei.nl/


   
 

 
 

- Je bent vaardig in het omgaan met tegengestelde belangen en het ontwikkelen van draagvlak; 

- Je bent flexibel, je kunt snel schakelen tussen verschillende werkzaamheden; 

- Je bent communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk. 

 

Wat bieden we je? 

We bieden je een uitdagende baan bij een samenwerkingsverband dat volop in ontwikkeling is. We 

hebben een kleine werkorganisatie met een open cultuur. Je standplaats is Ede. Het betreft een 

aanstelling voor 0,8 fte voor de periode van 1 jaar, waarna wordt besloten over de continuering van 

de aanstelling.  Een aanstelling op détacheringsbasis behoort tot de mogelijkheden. Inschaling vindt 

plaats op basis van de CAO VO Salarisschaal 10.  

 

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Mw. Maartje Krüse – van Helmond, directeur 

van het samenwerkingsverband: T: 06-24713247, E: m.kruse@swvgeldersevallei.nl. 

 

Solliciteren? 

Stuur je motivatiebrief en cv vóór 17 juni 2019 naar: secretariaat@swvgeldersevallei.nl. 

De eerste ronde sollicitatiegesprekken vindt plaats op donderdag 20 juni 2019 in de ochtend. 

De tweede ronde sollicitatiegesprekken vindt plaats op dinsdag 25 juni 2019 in de ochtend. 
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