
 
 

Het samenwerkingsverband heeft de wettelijke taak het besluit te nemen over de 

toelaatbaarheid van de leerling tot een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal 

onderwijs. Het schoolbestuur vraagt deze toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan bij het 

samenwerkingsverband en conform wet- en regelgeving vraagt de directeur-bestuurder 

advies aan twee onafhankelijke deskundigen. Op basis van het deskundigen advies wordt 

besloten de aanvraag toe te kennen of af te wijzen.  

Binnen het samenwerkingsverband kunnen ook school-, groeps- en individuele 

arrangementen worden aangevraagd.  

 

Het samenwerkingsverband zoekt met ingang van 1 september 2022 een 

gedragswetenschapper voor Loket werkzaamheden. Je werkt samen met een collega 

gedragswetenschapper in het uitbrengen van onafhankelijk advies op de aanvraag van 

een TLV of arrangement.  

 

Wij zoeken een Orthopedagoog of Psycholoog 
Met een aanstellingsomvang van 0,5 FTE 

 

Wat ga je doen?  

In het Loket geef je onafhankelijk advies aan de directeur-bestuurder ten aanzien van de 

door het schoolbestuur aangevraagde TLV en overige arrangementen. Bij een TLV-

aanvraag onderzoek en analyseer je de aanvraag op logische navolgbaarheid als het gaat 

om de ondersteuningsbehoefte van de leerling, de geboden ondersteuning door de 

verwijzende school, de effecten van de geboden ondersteuning en de relatie tot het 

vervolg van de ondersteuning in het SBO of SO. Bij een arrangementaanvraag beoordeel 

je of de aangevraagde ondersteuning aansluit bij de in het OPP geformuleerde 

stimulerende & belemmerende factoren en de daaruit voortvloeiende 

ondersteuningsbehoeften.  

Je bewaakt de procesgang en draagt zorg voor de benodigde administratie.  

De deskundigen werken in opdracht van de directeur-bestuurder en leggen hieraan 

verantwoording af.  

 

Taken 

• Het geven van deskundigenadvies over de toelaatbaarheid van de leerling tot een 

school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs volgens de wet- en 

regelgeving passend onderwijs 

• Het beoordelen van arrangementaanvragen op school-, groeps- en individueel 

niveau voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben  

 

Wat vragen wij van jou?  

• Een relevante en afgeronde universitaire opleiding als Orthopedagoog of 

Psycholoog 

• Affiniteit met Passend onderwijs 



• Kennis van de ondersteuningsstructuren en mogelijkheden binnen de scholen en 

het samenwerkingsverband  

 

Wat bieden wij?  

Wij bieden een afwisselende en verantwoordelijke baan in een energieke en boeiende 

onderwijsomgeving. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Dordrecht heeft een 

stevige basis voor passend onderwijs gelegd en is volop in ontwikkeling.  

Deze functie is gewaardeerd in schaal 11, OOP CAO Primair Onderwijs.  

Het betreft een tijdelijke aanstelling voor een jaar met uitzicht op een vast 

dienstverband, deels werken vanuit huis is bespreekbaar.  

 

Benoemingsgegevens:  

De aanstellingsomvang betreft 0,5 fte. Ingangsdatum 1 september 2022 of zo spoedig 

mogelijk.  

 

Is dit jouw baan? Solliciteer! 

Beschrijf in jouw sollicitatie wat je kunt en wat je meebrengt. We zien jouw reactie graag 

tegemoet. Stuur je brief met motivatie en je curriculum vitae vóór 18 augustus naar 

jgadella@swvdordrecht.nl , onder vermelding van ‘sollicitatie Orthopedagoog 

Psycholoog’.  

 

Meer informatie over ons samenwerkingsverband tref je aan op onze website 

http://www.swvdordrecht.nl/  

www.swvdordrecht.nl   

 

Met vragen kun je terecht bij de directeur-bestuurder, Johan Gadella (06 53213531). 
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