
 
 
 

Vacature (assistent) orthopedagoog 
 
WIJ ZOEKEN JOU! Wil jij werken bij het Bernard Lievegoed College of ken je misschien wel 
iemand die graag op onze school zou willen werken? Lees dan vooral verder. 
 
Het Bernard Lievegoed College is een school voor voortgezet onderwijs en biedt de 
opleidingen vmbo basis/kader, vmbo-tl, havo en vwo aan. Onze school is een 
ontmoetingsplek waar leerlingen graag zijn, een oefenplaats waar je mag leren en een veilige 
haven om op terug te vallen. Je kunt nu deelnemen aan dit mooie onderwijs en van betekenis 
zijn voor jongvolwassenen! We zijn namelijk nog op zoek naar: 
 

(Assistent) Orthopedagoog voor 16 uur/2 dagen per week 
 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het Bernard Lievegoed College, onderdeel van  
Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO). Als (assistent) orthopedagoog ben je samen 
met alle andere medewerkers betrokken en bevlogen, deskundig, creatief, nieuwsgierig, 
intrinsiek gemotiveerd en haal je voldoening, betekenis en toegevoegde waarde uit het 
werken in het onderwijs. We werken vanuit een waarderend perspectief, waarbij we luisteren 
en leerlingen en medewerkers de ruimte bieden om zichzelf positief te ontwikkelen. 
 
Wat houdt de functie precies in? De (assistent)orthopedagoog: 
 

 Zorgt ervoor dat leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en docenten terecht kunnen met 
allerlei soorten vragen (op het gebied van sociaal-emotioneel gedrag en leren).  

 Observeert, signaleert en begeleidt leerlingen. 

 Stelt samen met de mentor de ontwikkelingsperspectieven en handelingsplannen op 
en bespreekt deze met de leerling en ouder(s)/verzorger(s). 

 Sluit aan bij het interne O-team, pedagogische/ didactische interne overleggen, 
rapportvergaderingen en leerlingbesprekingen. 

 Heeft een rol bij het integreren van de executieve functies in school. 

 Voert gesprekken met leerlingen en ondersteunt bij de hulpvraag van de leerling. 

 Kan een faalangst of sociale vaardigheidstraining verzorgen. 
 
Wat vragen wij? 
 

 HBO werk- en denkniveau. Bij voorkeur een afgeronde opleiding in de richting HBO 
Pedagogiek, HBO toegepaste psychologie of universitaire studie Orthopedagogiek, 
Psychologie of Mental Health. 

 Communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. 

 Ervaring in het omgaan met en begeleiden van de doelgroep. 

 Je bent leergiering, flexibel en werkt graag samen met anderen.  

 Je bent betrokken en ziet mogelijkheden i.p.v. problemen. 
 
  



 
 
Wat bieden wij? 
 

 Een fijne werkplek waar je je snel thuis zult voelen en professioneel aan de slag kunt. 

 De mogelijkheid om vanuit thuis te werken en je uren gedurende de dag flexibel in te 
zetten.  

 De mogelijkheid om ervaring op te doen en te leren van en met elkaar. 
 
Word je enthousiast en wil je eigenlijk morgen al beginnen? Mail dan alvast je cv en korte 
motivatiebrief/vlog t.a.v. Rachelle Kennis – r.kennis@stichtinglvo.nl onder vermelding van 
vacature (assistent)orthopedagoog. Vertel ons kort waarom jij de geschikte kandidaat bent 
om bij ons op school te komen werken. Wij verheugen ons er al op om jou te ontmoeten! 
Reageren kan uiterlijk t/m 15 juli 2022. Start dienstverband is bij aanvang van het nieuwe 
schooljaar 2022-2023.  
 
 
Rachelle Kennis, teamleider klas 7/9 en ondersteuningsteam 
Patricia Hanssen, rector 
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