
Het Centrum voor Onderwijs & Ondersteuning (COO) is vanwege zwangerschaps-
en bevallingsverlof tijdelijk op zoek naar een:

Orthopedagoog (basis)
(0,8 FTE)

Ben je…

● startend of heb je enkele jaren ervaring als Orthopedagoog
● analytisch ingesteld en kan je oplossingsgericht denken en handelen
● een teamspeler die weet om te gaan met verschillende belangen
● iemand met uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden
● in staat om in te kunnen spelen op vragen van leerlingen, ouders, docenten en

mentoren
● iemand die stagnaties en moeilijkheden op het gebied van opvoeding, onderwijs

en behandeling weet te voorkomen door het op tijd te signaleren

Heb je…

● een afgeronde en universitaire opleiding orthopedagogiek
● kennis van gedragspatronen en problematiek van leerlingen van 12 t/m 17 jaar en

leer- en ontwikkelingsproblemen bij leerlingen
● kennis van het samenwerkingsverband en de sociale kaart in de regio (is een pré)

Dan ga je…

● een bijdrage leveren aan een onderwijsklimaat dat recht doet aan verschillende
onderwijsbehoeften van groepen en individuen

● een bijdrage aan de beleidsontwikkeling met betrekking tot plaatsing en



leerlingenzorg van leerlingen
● docenten, mentoren, en coördinatoren adviseren en begeleiden
● waar nodig contacten onderhouden met externe zorginstellingen op gebied van

leren en gedrag
● onderzoek verrichten, eventueel testen afnemen en analyseren ten behoeve van

advisering, behandeling en begeleiding en hierover rapporteren
● onderdeel uitmaken van een locatie ondersteuningsgroep (LOG) van één of

meerdere locaties van Het Stedelijk Lyceum

Je nieuwe werkomgeving

Het Stedelijk Lyceum is een openbare scholengemeenschap in Enschede voor
praktijkonderwijs, vmbo, havo, atheneum en gymnasium met zo’n 3.400 leerlingen.
Openbaar onderwijs betekent bij ons niet alleen dat iedereen welkom is, ook dat
iedereen evenveel kansen krijgt en op een gelijke manier wordt behandeld. HSL staat
voor inclusief, effectief en veilig onderwijs. Of je als leerling nu goed kunt leren, creatief,
sociaal of een echte sporter bent, we helpen je groeien en ontwikkelen tot een
zelfbewust persoon. Samen met jou willen wij het verschil maken en werken aan de
ontwikkeling van onze leerlingen!

Centrum voor Onderwijs, Ontwikkeling & Ondersteuning

Het Centrum voor Onderwijs & Ondersteuning (COO) is een centrum dat werkzaam is
op alle locaties van Het Stedelijk Lyceum. Binnen dit centrum is kennis en ervaring
aanwezig voor ondersteuning en onderwijs. Het Centrum voor Onderwijs, Ontwikkeling
& Ondersteuning volgt de onderwijsontwikkelingen op de voet en heeft als doel kennis
en ervaringen te delen met docenten en teams. Daarnaast bevordert het centrum de
kwaliteit van onderwijs en ondersteuning aan leerlingen, docenten en ouders. Allemaal
met als doel om alle leerlingen van Het Stedelijk Lyceum uiteindelijk de school te laten
verlaten met een diploma op zak!



Wat bieden wij?

Je krijgt een tijdelijke aanstelling van 0,8 FTE voor de periode vanaf 1 september 2021
tot en met 31 januari 2022. Het werkrooster zal in goed overleg en met de overige
orthopedagogen worden afgestemd. Je salaris is, afhankelijk van je kennis en ervaring
schaal 10, maximaal €4.301,- bij een volledige werkweek. Daarnaast ontvang je 8%
vakantietoeslag én een eindejaarsuitkering. Tevens wordt een Chromebook ter
beschikking gesteld.

Enthousiast geworden?

Reageer dan uiterlijk op 22 augustus a.s. Je kunt je sollicitatie mailen naar
pz@hetstedelijk.nl,  t.a.v. Gerrie Lansink.

Wil je meer weten over de functie?

Dan kun je contact opnemen met Rita Vossebeld, Teamleider COO,  via telefoon-
nummer 06-53644639.

Het overleggen van een “Verklaring Omtrent het Gedrag” (VOG) maakt onderdeel uit van
de aanstellingsprocedure.

mailto:pz@hetstedelijk.nl

