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Functiebeschrijving orthopedagoog en psycholoog 
 

1. Informatie 
Functienaam:  Orthopedagoog en psycholoog 
Organisatie:  Mytylschool Gabriël 
Onderdeel:  Onderzoek en advies 
Werkterrein:  Speciaal onderwijs 
Activiteiten: - voorbereiden, uitvoeren, verslaan en nabespreken van 

onderzoek 
- opstellen en (doen) uitvoeren van handelingsplannen 

 

2. Omgeving 
De werkzaamheden worden uitgevoerd voor Mytylschool Gabriël. De school biedt onderwijs 
en zorg aan leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar met ondersteuningsbehoefte op fysiek-
medisch gebied ten gevolge van een lichamelijke of meervoudige beperking of een 
langdurige ziekte. 
De school maakt deel uit van Atlent KinderExpertiseCentrum (Atlent-KEC). De doelstelling 
van deze samenwerking tussen Mytylschool Gabriël, Tolbrug specialistische revalidatie, Cello 
en SWZ is werken aan een zo groot mogelijke zelfstandigheid en ontplooiing van kinderen en 
jongeren van 0 tot 20 jaar met een lichamelijke of meervoudige beperking of een langdurige 
ziekte. 
De orthopedagoog/psycholoog werkt in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de 
manager onderwijs, ten behoeve van de gehele school. 
 

3. Werkzaamheden 
a. Verricht psychodiagnostische ondersteuning door: 

 het doen van diagnostisch onderzoek ten behoeve van indicatie en ten behoeve van 
hulpvragen van leraren en ouders/verzorgers; 

 het zorgen voor verslaglegging overeenkomstig de daartoe gemaakte afspraken, 
wettelijke richtlijnen en eisen; 

 het geven van pedagogisch-didactische begeleiding/behandeling van leerlingen 
in samenwerking met de leraar; 

 het in individuele gevallen ondersteunen van leerlingen met (psycho)emotionele 
problemen; 

 het op peil houden van test- en toetsmateriaal; 

 het doen van schoolvorderingsonderzoek bij leerlingen. 

 
b. Verleent ondersteuning aan leraren en ouders/verzorgers door: 

 te zorgen voor goede informatievoorziening naar leraren; 

 het beantwoorden van specifieke vragen met betrekking tot onderwijsleerprocessen 
bij individuele leerlingen; 

 deel te nemen aan leerlingbesprekingen; 

 hulpvragen van ouders/verzorgers te beantwoorden. 

 
c. Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het vak en het onderwijs door: 

 te adviseren over lesprogramma’s; 

 te adviseren over scholing van leerkrachten; 

 te zorgen voor eigen persoonlijke en vakmatige ontwikkeling; 

 stagiaires psychologie en orthopedagogiek te begeleiden; 

 deel te nemen aan school- en afdelingsoverleg; 

 deel te nemen aan de Commissie van Begeleiding; 

 deel te nemen aan relevante werkgroepen en commissies. 
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d. Levert bijdragen aan de beleidsvorming en de ontwikkeling van het vakgebied 

door: 
 het bewaken van de inhoud, kwaliteit en continuïteit van de leerlingenzorg vanuit de 

eigen discipline; 

 het leveren van een eigen bijdrage aan het goed functioneren van de vakgroep 
psychodiagnostiek; 

 het uitzoeken van nieuwe hulp- en leermiddelen en methoden voor het depot; 

 het volgen van nieuwe ontwikkelingen binnen het eigen vakgebied, waaronder 
handelingsgerichte diagnostiek; 

 het deelnemen aan de voor de functie-uitoefening relevante activiteiten binnen het 
vakgebied. 

 

4. Kader, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
 De orthopedagoog/psycholoog werkt binnen vastgestelde schoolkaders en het 

handelingsplan. 

 De orthopedagoog/psycholoog beslist over de opzet van het psychodiagnostische 
onderzoek en over orthopedagogische behandeling van de leerling, de keuze van de 
hulpmiddelen daarbij en de inhoud van zijn advisering. 

 De orthopedagoog/psycholoog is verantwoording schuldig aan de manager onderwijs 
voor wat betreft uitvoering en resultaten van zijn onderzoek en de geboden 
ondersteuning en aan de directie voor wat betreft zijn beleidsbijdragen. 

 

5. Contacten 
De orthopedagoog/psycholoog onderhoudt contacten met: 
 directie, leidinggevenden, leraren en onderwijsinhoudelijke medewerkers over 

onderzoek en beleid om afstemming en draagvlak te krijgen; 

 leerlingen om onderzoek te verrichten en hen te begeleiden; 

 ouders/verzorgers, werkgroepen, collega’s, instellingen om informatie en ervaringen 
uit te wisselen en adviezen te geven. 

 

6. Functie-eisen 
a. Opleiding, kennis, inzicht en vaardigheden:  

 heeft een universitaire opleiding orthopedagogiek, orthodidactiek, neuropsychologie, 
psychodiagnostiek, ontwikkelingspsychologie met diagnostische bevoegdheid of 
vergelijkbare opleiding; 

 heeft relevante ervaring in soortgelijke werkzaamheden; 

 heeft inzicht in taakstelling, organisatie en werkwijze van de instelling; 

 heeft inzicht in de zorgstructuur van het speciaal onderwijs cluster 3; 

 heeft diagnostische vaardigheden; 

 heeft goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden; 

 heeft goede communicatieve vaardigheden in begeleiding/behandeling van 

leerlingen. 
 
b. Instelling en houding: 

 kan werken in een multidisciplinair teamverband en pleegt goed overleg; 

 is flexibel en bereid mee te werken aan brede inzetbaarheid; 

 heeft begrip voor hulpvragenden in probleemsituaties; 

 heeft inlevingsvermogen en tact; 

 onderhoudt zijn kennis door ontwikkelingen en scholing op het vakgebied te volgen; 

 heeft affiniteit met deze vorm van onderwijs; 
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7. Opmerkingen 
Alle werkzaamheden worden uitgevoerd met inachtneming van de richtlijnen voor 
orthopedagogen en psychologen van de beroepsverenigingen NVO en NIP. 
 

8. Functiewaardering 
CAO PO schaal 11 


