
 
   
 
 
 

 
 
 

Ben jij die 
gedragswetenschapper waar 
wij naar op zoek zijn? Reageer 
dan op onze vacature. 
 
Context 

De Wijnberg biedt thuisnabij speciaal en voortgezet 
speciaal onderwijs aan kinderen en jongen met een 
complexe ondersteuningsbehoefte. Leerlingen 
verblijven ‘zo kort als mogelijk, zo lang als nodig’ is 
bij ons. Vanuit ieders ontwikkelingsperspectief 
organiseren wij een geïntegreerd en 
gespecialiseerd aanbod van onderwijs, zorg en 
ondersteuning. Hiermee werken we toe naar een 
passende plek in de samenleving op basis van 
maximale zelfstandigheid. Met onze expertise en 
middelen bieden wij onze doelgroep optimale en 
doelgerichte ontwikkelkansen. Vanuit deze 
expertise participeren wij in de regio. 
 
Als expertisecentrum dragen we bij aan de opdracht 
die passend onderwijs heet. Vanuit relatie en 
transparantie werken we samen met onze 
ketenpartners, ouders/verzorgers en leerlingen. 
Samen komen we tot een passend aanbod voor 
onze leerlingen. We zetten onze expertise zo vroeg 
mogelijk in en steken maximaal in op zo thuisnabij 
mogelijke onderwijs-zorgarrangementen. Ons 
integrale aanbod biedt leerlingen de mogelijkheid 
om gefaseerd in te groeien binnen het onderwijs. 
Wij gaan hierbij uit van ieders talenten en 
mogelijkheden én zijn continue gericht op de 
volgende stap in de ontwikkeling. Wij creëren een 
veilig klimaat dat gebaseerd is op vertrouwen, 
waarin iedereen kan zijn wie hij of zij is. Hiermee 
dragen we bij aan de ontwikkeling van de 
autonomie van leerlingen en medewerkers. We 
leren verantwoordelijkheid te nemen voor onszelf, 
voor elkaar en voor de maatschappij. 
Kinderen/jongeren leren op deze manier zo 
zelfstandig mogelijk te leven en werken zo toe naar 
een passende plek in de samenleving. Met 
autonome medewerkers en zelforganiserende 
teams ontwikkelen we ons als een wendbare 
organisatie, zodat we goed in kunnen spelen op de 
steeds sneller veranderende omgeving. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Functieomschrijving 

Ben jij die ervaren en gedreven 
gedragswetenschapper die de deskundigheid en 
handelingsbekwaamheid van leraren en andere 
professionals ten aanzien van gedragsvraagstukken 
en psychosociaal welbevinden van leerlingen 
bevordert?  
Ben jij iemand die graag pedagogische begeleiding 
en ondersteuning biedt aan leraren, leerlingen en 
ouders/verzorgers? Verricht je graag diagnostisch 
onderzoek en leerlingbegeleiding? En wil jij beleid 
ontwikkelen ten aanzien van de psychosociale 
aspecten van het onderwijs? Dan ben jij de 
gedragswetenschapper voor ons!  
 
Functie-eisen 

- Psychologische of orthopedagogische opleiding   
  (WO). 
- WO werk- en denkniveau. 
- Je beschikt over relevante werkervaring in het    
  onderwijs. 
- Je bent bereid tot het volgen van aanvullende  
  scholing. 
 
Competenties/vaardigheden 

- Ben je evenwichtig en flexibel, zodat je om kunt  
  gaan met veranderingen die zich binnen de  
  organisatie voordoen? 
- Weet je vorm te geven aan je eigen autonomie en  
   werk je zelfstandig? 
- Ben je van nature nieuwsgierig?  
- Leer je graag met anderen en doe je wat nodig is?  
- Draag je daarin zorg voor een veilige omgeving 

waarin je professionals inspireert en stimuleert? 
- Verbind je vanuit een open cultuur en vind je 

transparantie, reflectie en vieren vanzelfsprekend? 
- Ben je iemand met aandacht en zorg voor de 

diversiteit in de mens die durft los te laten door 
ruimte en vertrouwen te geven? 

 
Extra informatie 

Je bent werkzaam op onze verschillende locaties. 
Het betreft een tijdelijke vacature met uitzicht op 
een vast dienstverband. De functie kan zowel 
parttime als fulltime uitgevoerd worden. Salaris 
conform CAO PO schaal 11. 
Voor meer informatie bekijk onze website 
www.dewijnberg.nl of neem contact op met René 
Schade, locatieleider, via 06-14922038. 
 
Interesse? 

Richt jouw motivatiebrief en CV vóór 10 september 
2021 aan René Schade via 
vacature@dewijnberg.nl. Mocht je voor een gesprek 
worden uitgenodigd, waarderen we het als je 14 
september 2021 alvast reserveert. Een eventueel 
tweede gesprek zal plaatsvinden op 20 september 
2021.  

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN 

GEDRAGSWETENSCHAPPER 
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