
Orthopedagoog m/v 
 

Algemene kenmerken 
De orthopedagoog is als deskundige betrokken bij de ontwikkeling van de kinderen/jongeren en draagt zorg voor 
signalering, begeleiding en afhandeling van zorgdossiers in samenwerking met het kind, de ouders, de 
medewerkers, scholen en andere betrokken partijen. 
 

Doel van de functie 
- Het begeleiden van kinderen met een chronische of langdurige ziekte, (gedrags)beperkingen en/of 

psychiatrische problemen en bij gezins- of opvoedingsproblematiek  

- Het adviseren en begeleiden van (in)direct betrokkenen zoals ouders en medewerkers 

- Het bevorderen van deskundigheid binnen de organisatie 

- Het (door)ontwikkelen van pedagogisch beleid 

 

Organisatorische positie 
De orthopedagoog ressorteert in hiërarchische zin onder de directeur bestuurder. Hij maakt deel uit van het 

centraal bureau. Hij vormt een team met de andere gedragsdeskundigen en geeft geen leiding aan anderen. 

 

Hoofdactiviteiten 
Taken 

- Adviseert zo nodig tot extern onderzoek, interpreteert uitkomsten hiervan en adviseert vervolgens 

ouders en/of medewerkers 

- Draagt zorg voor dossiervorming en levert een bijdrage aan het op- en bijstellen van het plan van 

aanpak 

- Adviseert en coacht betrokken medewerkers met betrekking tot het plan van aanpak en bij het nemen 

van beslissingen en evalueert de geboden ondersteuning met betrokkenen 

- Pleegt interventies in risicovolle situaties  

- Adviseert (on)gevraagd medewerkers en andere disciplines 

- Geeft interne trainingen/opleidingen en fungeert als vraagbaak voor leidinggevenden, ouders en 

medewerkers 

 

Profiel van de functie 

Kennis 
- (WO) Opleiding tot orthopedagoog  

- Affiniteit met kinderen en jongeren van varende ouders van 6 tot 18 jaar die doordeweeks in een 

internaat wonen 

- Kennis van het begeleiden van gedragsproblemen en -stoornissen, chronische ziekten en beperkingen 

en opvoedingsproblematiek 

- Kennis van ontwikkelingen op het vakgebied 

 

Specifieke functie kenmerken 
- In het bezit van een SKJ-registratie 

- Sociale vaardigheden voor het motiveren, stimuleren en instrueren van medewerkers 

- Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid 

- Vaardigheden met betrekking tot kennisoverdracht 

- Lid van 1 van de Reformatorische kerken.  

 
Algemeen 

- In de schoolvakanties is Stichting Limena gesloten en zijn de medewerkers vrij 
 

Salariëring 
Schaal 10 - 12  CAO Jeugdzorg, afhankelijk van kennis en ervaring 


