
 
 

 

 

 

 

 

Olivijn is een school voor Speciaal Onderwijs die valt onder het bestuur 

van  Stichting Almere Speciaal en binnen de coöperatie Passend Onderwijs Almere.  

Olivijn biedt passend onderwijs aan kinderen met een lichamelijke beperking, een meervoudige 

beperking, een langdurige ziekte of aan zeer moeilijk lerende kinderen. Het betreft kinderen in de 

leeftijd van 4 tot 13 jaar. Op dit moment volgen ongeveer 165 leerlingen onderwijs binnen Olivijn. 

Olivijn werkt inpandig nauw samen met ’s Heeren Loo, Vitree, kinderverpleegkundigen van Schavuiten 

en Kinderrevalidatie Merem.   

Voor deze dynamische school zoeken wij  
z.s.m. een orthopedagoog/psycholoog (0,8 fte) 

 

Enthousiaste, flexibele collega met passie voor en kennis van het onderwijs aan onze doelgroep 

die kan samenwerken in een multidisciplinair team en met diverse ketenpartners 

en die bereid is om van en aan elkaar te leren 

Wat verwachten wij van je? 

 Afgeronde WO opleiding Psychologie/ Orthopedagogiek 
 In het bezit van de Basisaantekening Psychodiagnostiek 
 Relevante werkervaring met kinderen in de basisschoolleeftijd 
 Goede contactuele eigenschappen 
 Kennis van handelingsgerichte diagnostiek; bijvoorbeeld WISC 5, SON 2-8 en 6-40 
 Bereidheid tot het volgen van voor de functie relevante scholing 

 
Ter aanbeveling 
- Registratie als GZ- psycholoog of Orthopedagoog- Generalist 
- Werkervaring met kinderen met een verstandelijke en/ of lichamelijke beperking 
- Ervaring in het werken binnen een multidisciplinair teamverband 
- Kennis van de zorgstructuur van het speciaal onderwijs en de sociale kaart in de regio 
- Ervaring in het adviseren van ouders/ opvoeders, het onderwijsteam en het management 

- Inventief en creatief kunnen adviseren in het pedagogisch en handelen 

Wat bieden wij?  

 beloning en inschaling schaal 11, conform cao Primair Onderwijs (PO) 
 professionaliseringsmogelijkheden 
 een prettige werksfeer, binnen een hecht samenwerkend team  
 samenwerking met onze ketenpartners  
 

Je kunt je belangstelling tot 12 augustus 2020 kenbaar maken door een sollicitatiebrief met CV te sturen aan 

secretariaat.olivijn@almere-speciaal.nl  
. 
Spreekt het bovenstaande je aan, wil je persoonlijk informatie, neem dan contact op met 
mevrouw Marjolein Triest, interim directeur Olivijn m.triest@almere-speciaal.nl, tel no 06-51380382 
www.olivijn.almere-speciaal.nl | 036-549 19 17 
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