
Het Samenwerkingsverband VO Waterland  is op zoek naar een  
 
Deskundige maatwerk arrangementen VO& VSO  (orthopedagoog/psycholoog, 0,5 fte)  
 
In de regio Waterland streven we zoveel mogelijk inclusief onderwijs na. Dat betekent dat we met 
ouders, scholen en ketenpartners in gesprek gaan als er gedacht wordt aan speciaal onderwijs. 
Omdat elke leerling uniek is.  
Voor sommige leerlingen is regulier onderwijs met extra ondersteuning vanuit het speciaal onderwijs 
mogelijk. Voor andere leerlingen kan een programma dat door twee scholen samen georganiseerd 
wordt,  waarbij de leerling een deel van de lessen op een reguliere en een ander deel op een 
voortgezet speciaal onderwijsschool volgt een goede oplossing zijn. Weer andere  leerlingen komen 
het best tot ontwikkeling als ze het hele programma op een school voor voortgezet speciaal onderwijs 
volgen. Elk jaar gaan er ook een aantal leerlingen naar het voorgezet speciaal onderwijs met de wens 
of verwachting dat ze na een periode op het voortgezet speciaal onderwijs alsnog kunnen 
doorstromen naar ander onderwijs. Met deze leerlingen en hun ouders en scholen plannen we dan na 
een afgesproken periode een evaluatiegesprek waarbij we samen onderzoeken of doorstroom al 
mogelijk wordt en hoe dat het beste geregeld kan worden. 
 
Functieomschrijving: 

• De deskundige voert bovengenoemd overleg en evaluaties met scholen, ouders, leerlingen en 
externe partijen en adviseert hen over ondersteuningsmogelijkheden binnen en buiten regulier 
onderwijs 

• Beoordeelt aanvragen en schooldossiers t.b.v. een arrangement budget, waarmee leerlingen 
op een reguliere school extra ondersteund kunnen worden, gaat na of zij de wettelijk 
verplichte informatie bevatten en adviseert aanvragende scholen en externe partijen 
hieromtrent 

• Draagt zorg voor inhoudelijke analyse van de dossiers en adviseert betrokkenen gevraagd en 
ongevraagd over de mogelijkheden.  

• Adviseert de TLV commissie en directeur van het samenwerkingsverband omtrent het al dan 
niet afgeven van een arrangementbekostiging of toelaatbaarheidsverklaring(TLV) t.b.v. 
plaatsing van leerlingen op Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) 

• Onderhoudt contact met ketenpartners en specialisten 
• Voert zo nodig aanvullende diagnostiek uit  
• Vervult een centrale rol in het beleid van het samenwerkingsverband om thuiszitten van 

leerlingen te voorkomen:  
- Neemt in voorkomende gevallen deel aan het regionale thuiszittersoverleg met 

leerplichtambtenaren 
- Stimuleert scholen en ketenpartners tot onderling samenwerken t.b.v. de leerling 

 
Competenties 

• Master afgestudeerd psycholoog of orthopedagoog met een aantekening psychodiagnostiek 
• Heeft affiniteit met het onderwijs 
• Heeft brede kennis van het vakgebied van onderwijs en jeugdzorg  
• Heeft kennis van de sociale kaart (regionaal en nationaal) 
• Heeft kennis van wet- en regelgeving 
• Is in staat (in een gesprek) de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte vanuit het perspectief 

van de leerling, de ouders en de school vast te stellen 
• Is creatief, denkt in kansen in plaats van beperkingen,  ‘out of the box’ en heeft analytisch 

denkvermogen 
• Is flexibel, stressbestendig, accuraat en kan prioriteiten stellen 
• Heeft mondeling en schriftelijk goede contactuele eigenschappen 
• Is in staat naast zelfstandig te werken, ook samen te werken met collegae, ketenpartners, 

ouders en leerlingen 
 
Wij bieden 



• Een dienstverband van 20 uur per week  
• Een tijdelijke aanstelling voor een jaar met uitzicht op vast 
• Een uitdagende en dynamische werkomgeving 
• Op deze functie is schaal 11 van de CAO-VO van toepassing 

 
Meer informatie 
Als u vragen heeft over de functie kunt u per mail contact opnemen met : 
m.engelsman@swvvowaterland.nl 
Aanvullende informatie over het samenwerkingsverband kunt u vinden op de website 
www.samenwerkingsverbandvowaterland.nl. 
 
 
U kunt uw sollicitatiebrief met CV zo spoedig mogelijk, in ieder geval vóór 15 juli 2021 , mailen naar 
m.denboer@swvvowaterland.nl t.a.v. de sollicitatiecommissie. 

 

 

http://www.samenwerkingsverbandvowaterland.nl/

