
 
 
 

Functienaam Gedragswetenschapper SWV PO en VO Dordrecht  

Salarisschaal 11 CAO PO of VO 

Functieomvang 0,8 Fte (of bij gesplitste invulling tweemaal 0,4 Fte) 

Werkterrein Onderwijsproces-onderwijsbegeleiding 

 
Context  
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de Samenwerkingsverbanden Passend 
Primair Onderwijs Dordrecht en Passend Voortgezet Onderwijs Dordrecht. 
 
Werkzaamheden  
De werkzaamheden zijn: handelingsgericht werken, handelingsgerichte diagnostiek en 
(integraal) indiceren. Deze werkzaamheden vinden op verschillende niveaus plaats.  
Om deze reden zijn de werkzaamheden per niveau beschreven.  
 
1. werkzaamheden op het niveau van de leerling 

- voert handelingsgericht psychodiagnostisch onderzoek uit bij leerlingen met 

ontwikkelings-, leer-, werkhoudings- en/of gedragsproblemen;    

- interpreteert gegevens m.b.t. screening- en signalering; 

- formuleert onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen;    

- levert een bijdrage aan het ontwikkelingsperspectief van een leerling;    

- voert adviesgesprekken met leerlingen, ouders en leerkrachten/docenten;    

- is in staat tot het mede opstellen van onderwijsarrangementen voor leerlingen met 

ontwikkelings-, leer-, werkhoudings- en/of gedragsproblemen;    

- levert een bijdrage aan het handelingsadvies van leerlingen, leerkrachten/docenten 

en ouders bij de uitvoering van en evaluatie van onderwijsarrangementen;   
- levert een bijdrage aan (handelingsgericht) integraal indiceren voor leerlingen met 

complexe onderwijs- en ondersteuningsbehoeften.    
 

2. werkzaamheden op het niveau van de leerkracht/mentor en de klas    

- geeft consultatie aan leerkrachten/docenten en andere onderwijsprofessionals en 

draagt bij aan het formuleren van (complexe) ondersteuningsvragen;  

- observeert en analyseert samen met de leerkracht-/docent waar uitdagingen en 

kansen liggen ten aanzien van pedagogische vaardigheden, instructie en 

klassenmanagement;    

 
3. werkzaamheden op het niveau van de ouders    
- is betrokken bij het contact met ouders;    
- legt bevindingen van psychodiagnostisch onderzoek uit aan ouders; 
- heeft oog voor de belemmeringen en kansen vanuit de thuissituatie ten aanzien van 

de leerling.   
 

4. werkzaamheden op het niveau van de school/het ondersteuningsteam 
- levert een inhoudelijke bijdrage aan leerlingbesprekingen; 
- levert een bijdrage aan het vormgeven van passende school- en 

groepsarrangementen; 
- geldt als klankbord voor het ondersteuningsteam en het schoolmanagement; 
- is in staat tot het (mede)analyseren en evalueren van de ondersteuningsstructuur 

en de mogelijk te nemen preventieve maatregelen. 
 

5. werkzaamheden op het niveau van het samenwerkingsverband  
- kan de visie van het SWV toelichten en uitdragen in het werkveld; 
- neemt actief deel aan scholing en intervisie, waaronder ook collegiale consultatie; 
- levert een actieve bijdrage aan het kwaliteitsbeleid van het samenwerkingsverband.  

http://www.swvdordrecht.nl/


 
 

Kennis en vaardigheden  
- heeft ervaring in het onderwijs (orthopedagoog/psycholoog/ schoolpsycholoog); 
- heeft een universitaire master in de orthopedagogiek dan wel in de 

ontwikkelingspsychologie behaald inclusief basisaantekening diagnostiek (BAPD); 
- sterke mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden; 
- een open, flexibele en adaptieve instelling, is proactief en handelt daadkrachtig en 

transparant; 
- een zelfstandige werkhouding, maar kan ook goed in teamverband werken; 
- volgt ontwikkelingen in het onderwijs, de maatschappij en binnen het eigen 

vakgebied op de voet; 
- is inzetbaar in primair- en/of voortgezet onderwijs. 
 
Ben je geïnteresseerd in deze functie stuur dan uiterlijk 1 oktober 2021 een 
motivatiebrief en CV naar:  
Johan Gadella (directeur-bestuurder, jgadella@swvdordrecht.nl). 
 
Voor inhoudelijke vragen kan er contact opgenomen worden met:  
Joline van Zoggel (orthopedagoog, jvanzoggel@swvdordrecht.nl).  
Nikkie Laros (psycholoog, nlaros@swvdordrecht.nl). 
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