
          

Stichting Op Kop. 

 is een dynamische stichting in de Kop van Overijssel  met 18 basisscholen en ongeveer 1700 
leerlingen; 

 heeft een klein stafbureau met gemotiveerde mensen; 
 werkt met verschillende specialistennetwerken; 
 ziet de Handelingsgerichte Proces Diagnostiek (HGPD) als een belangrijk instrument in de 

uitvoering van handelingsgericht werken; 
 ziet o.a. Engels (vroeg vreemde taalonderwijs), gepersonaliseerd leren en Hallo Wereld 

(identiteit en burgerschap) als belangrijke aandachtsgebieden; 
 kent een goede samenwerking met  kinderopvang en peuteropvang, waarbij wordt 

toegewerkt naar  integrale kindcentra; 
 benut praktijkgericht onderzoek voor schoolontwikkeling; 
 Is te vinden op www.stichtingopkop.nl 

 
 

Stichting Op Kop is op zoek naar een onderwijskundig medewerker (0,6 fte) en een orthopedagoog (0,6 
fte). 

 

De functie onderwijskundig medewerker. 

De functie wordt opnieuw beschreven. Het kader is als bijlage toegevoegd. 

De nieuwe onderwijskundig medewerker: 

 heeft een duidelijke, toekomstgerichte visie; 
 heeft kennis van verschillende onderwijsconcepten; 
  is in staat om de onderwijskwaliteit te beoordelen; 
 toont een initiatiefrijke, onderzoekende en innoverende houding; 
 is een teamspeler, die vanuit een mensgerichte houding weet te inspireren en te verbinden; 
 geeft op een coachende manier leiding aan het zorgteam;  
 is een netwerker, die de stichting op een actieve wijze positioneert; 
 is communicatief vaardig; 
 denkt in kansen en heeft ervaring in het voorbereiden van en leiding geven aan 

verandertrajecten; 
 kan strategisch denken en is doortastend; 
 heeft oog voor nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen en kan die in beleid omzetten; 
 heeft een pré als hij/zij een universitaire studie onderwijskunde heeft afgerond en 

praktijkervaring heeft met versterken en borgen van onderwijskwaliteit 



 

De functie orthopedagoog. 

Als orthopedagoog zullen uw werkzaamheden bij Op Kop bestaan uit: 
 voeren van consultatiegesprekken met  ouders, groepsleerkrachten en intern begeleiders 

volgens Handelings Gerichte Proces Diagnostiek (HGPD); 
 uitvoeren van pedagogisch-didactisch en/of psycho-diagnostisch onderzoek; 
 begeleiden bij het opzetten van handelingsplannen, ontwikkelingsperspectieven en 

zorgarrangementen; 
 bewaken van de voortgang van het begeleidingsproces; 
 ondersteunen van intern begeleiders bij het ontwikkelen van een goede zorgstructuur; 
 voorbereiden en uitvoeren van school overstijgende activiteiten o.a. rond Passend Onderwijs. 

 
De nieuwe orthopedagoog: 

 heeft een afgeronde universitaire studie orthopedagogiek;  
 heeft een registratie als NVO Orthopedagoog-Generalist en/of Schoolpsycholoog en/of GZ-

psycholoog; 
 is diagnostisch bevoegd;  
 is ervaren in consultatieve leerlingbegeleiding en handelingsgerichte procesdiagnostiek; 
 is in staat te adviseren over specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen;  
 heeft ervaring in het primair onderwijs;  
 heeft een ondernemende instelling en goede communicatieve vaardigheden; 
 levert een actieve, deskundige bijdrage aan het zorgteam; 
 is in het bezit van rijbewijs en auto. 

 

Voor beide functie geldt: 

Arbeidsvoorwaarden. 

 salaris: voor de functie orthopedagoog schaal 11, conform de CAO PO. Voor de functie 
onderwijskundig medewerker geldt een salaris passend bij het niveau van de functie en 
opleiding/ervaring van de kandidaat. Deze functie zal opnieuw worden gewaardeerd. 

 voor beide functies geldt een taakomvang van 24 uur (0,6 fte); 
 een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast; 
 overige arbeidsvoorwaarden conform de CAO PO. 

 
Informatie. 

Voor deze functie kunt u contact opnemen met Alberto Boon, directeur-bestuurder Stichting Op Kop,  
tel. 0521-362520 of 06-20443187. 

Solliciteren. 

Uw sollicitatie mailt u uiterlijk vrijdag 7 september a.s. naar info@stichtingopkop.nl  

  



VOORLOPIGE FUNCTIEOMSCHRIJVING BELEIDSMEDEWERKER ONDERWIJS EN KWALITEIT  

  

 Functienaam:  Beleidsmedewerker Onderwijs en Kwaliteit  

Werkterrein:  Beleidsinitiërend, adviserend en ondersteunend  

Omvang:  0,6 fte  

Schaal:  10 (de functie zal opnieuw worden gewaardeerd. Inschaling passend bij het niveau van 
de functie en opleiding/ervaring) 

 Context functie  

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het stafbureau van Stichting Op Kop. Het stafbureau 
van Stichting Op Kop verzorgt een aantal taken op het vlak van beleidsontwikkeling en advisering, 
beleidsuitvoering en ondersteuning vanuit specifieke expertise.  
Het stafbureau staat onder leiding van de directeur-bestuurder en wordt ondersteund door een 
secretariaat. Binnen het stafbureau zijn beleidsmedewerkers en administratieve medewerkers 
werkzaam.  
De werkterreinen van de beleidsmedewerkers zijn: HRM/personeel, onderwijs, financiën en 
huisvesting en “algemeen”. De beleidsmedewerkers vallen rechtstreeks onder de directeur-
bestuurder van Stichting Op Kop. 
Stichting Op Kop maakt gebruik van de dienstverlening van Onderwijsbureau Meppel.  
 

Inhoud functie beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteit 

De functie beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteit is een specialistische functie.  
De taken van de beleidsmedewerker richten zich primair op onderwijsontwikkeling en kwaliteitsbeleid. 
Dat is een continue proces van ontwikkelen, borgen, evalueren en bijstellen (PDCA-cyclus).    
De beleidsmedewerker onderwijs draagt  specifieke zorg voor het bewaken en coördineren van de 
onderwijskwaliteit op stichting- en schoolniveau. Dit mede gerelateerd aan het toetsingskader van de 
onderwijsinspectie. De beleidsmedewerker heeft hierin een signalerende, initiërende  en adviserende 
rol naar de directeur-bestuurder en de schooldirecteuren.  
De beleidsmedewerker vertaalt het strategisch beleid van de stichting op het gebied van onderwijs en 
kwaliteit met een focus op vernieuwing en innovatie. 
De beleidsmedewerker levert t.b.v. de gewenste kwaliteit een bijdrage aan professionalisering van 
medewerkers  en zoekt daarbij  afstemming tussen de stichting, de scholen en externe partners.  
De beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteit is adviseur van de directeur-bestuurder en de 
schooldirecteuren.  
  

(Aanvullende) Resultaatgebieden zijn:  

a. onderwijsbeleid en -protocollen; 
b. kwaliteitsbeleid en ondersteuningsbeleid; 
c. passend onderwijs; 
d. toetsingskader inspectie; 
e. coördineren en begeleiden van de kwaliteit van intern begeleiders; 
f. opleiden en professionaliseren (in samenspraak met HRM); 



g. onderzoek doen naar en uitvoering geven aan subsidietrajecten  op onderwijskundig- en 
scholingsgebied; 

h. organiseren van en deelnemen aan  interne audits en kwaliteitsonderzoeken;  
i. inzetten en verbinden van netwerken onderwijsspecialisten t.b.v. onderwijskwaliteit; 
j. afstemmen met externe partijen op het gebied van onderwijskundig beleid; 
k. samenwerken en/of integreren van onderwijs, kinderopvang en peuteropvang; 
l. verbinden van onderwijs met jeugd(hulp)beleid. 
  

Werkzaamheden  

1. Beleidsontwikkeling op het gebied van onderwijs en kwaliteitszorg  

a. verricht onderzoek naar onderwijskundige, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en 
signaleert relevante ontwikkelingen en tendensen;  

b. formuleert alternatieven voor noodzakelijke maatregelen ter bijstelling van het 
onderwijskundige beleid en kwaliteitsbeleid en stelt (deel)adviezen/(deel)rapportages op;  

c. ontwikkelen van de samenhang tussen onderwijsinhoud en leerlingenzorg;  
d. beoordeelt beleidsvoornemens en stelt preadviezen op ten behoeve van overlegsituaties met 

de directeur-bestuurder en/of de scholen;  
e. adviseert de directeur-bestuurder;  
f. adviseert de schooldirecteuren bij de verdere vormgeving en uitvoering van onderwijs- en 

kwaliteitsbeleid;  
g. evalueert en adviseert, mede op basis van intern en extern toezicht (inspectie), het 

onderwijsbeleid en doet aanbevelingen voor aanpassingen/verbeteren van het (school)beleid;  
h. begeleidt schooldirecteuren bij het opstellen en uitvoeren van innoverende concepten en 

modellen;  
i. verbindt  de netwerken van (vak)specialisten aan het onderwijskundig beleid van de stichting; 
j. adviseert over en stelt plannen op t.b.v. onderwijsinnovatie; 
k. stelt in samenspraak met o.a. opleidingsinstituten plannen op m.b.t. de professionalisering van 

(startende) leerkrachten; 
l. is gesprekpartner van externe partijen zoals gemeenten, opleidingsinstituten, scholen voor 

voortgezet onderwijs…enz. 
 

2. Begeleiding van de (kwaliteit van) uitvoering van het onderwijskundig beleid  

a. ontwikkelt en onderhoudt een systeem van kwaliteitszorg op stichtingsniveau;  
b. begeleidt, beoordeelt en evalueert de toepassing van het systeem van kwaliteitszorg met o.a. 

aandacht voor de gewenste kwaliteit, afspraken/procedures …enz.; 
c. begeleidt bij verscherpt schooltoezicht inhoudelijk en procesmatig ingezette verbeterplannen;  
d. adviseert over en draagt bij aan de opzet, ontwikkeling en uitvoering van onderwijskundige 

(onderzoeks)projecten op school- en bovenschools niveau en heeft daarbij aandacht voor 
doelen, resultaten, planning, inzet van mensen en middelen. 
 

3. Professionalisering  

a. houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig uit;  
b. neemt deel aan her- en bijscholingscursussen en vormen van collegiale consultatie;  
c. bestudeert relevante vakliteratuur. 

 



4. Overige werkzaamheden  

a. het leggen van verbanden met beleidsterreinen die ondersteunend zijn aan het 
onderwijskundig  beleid; 

b. samenwerken met andere beleidsmedewerkers binnen en buiten de stichting. 
 

5.  Kader, bevoegdheden en verantwoordelijkheden  

a. landelijke Wet- en Regelgeving, waaronder het toetsingskader;  

b. strategisch beleid van Stichting Op Kop alsmede specifieke beleidsplannen op school- en 
 stichtingsniveau;  

c. initiëren, ontwikkelen, adviseren, begeleiden, coördineren, evalueren en bijstellen; 

d. legt verantwoording af aan de directeur-bestuurder.  

  

6. Kennis en vaardigheden  

a. brede kennis van het onderwijsveld en -beleid en van onderwijskundige ontwikkelingen;  
b. brede of gespecialiseerde vakinhoudelijke, (ortho)didactische en (ortho)pedagogische kennis;  
c. beschikt over basiskennis van de diverse deelgebieden van de beleidsterreinen binnen het 

primair onderwijs (o.a. personeel, financiën en ICT);  
d. inzicht in het functioneren van organisaties en de daarmee samenhangende 

besluitvormingsprocessen;  
e. Inzicht in relevante wet- en regelgeving van het primair onderwijs op gebied van onderwijs en 

onderwijskwaliteit; 
f. gebruik van  gesprekstechnieken;   
g. vaardig in het vertalen van inzichten en informatie naar adviezen, onderwijsplannen en 

rapportages en in het beoordelen van de daaruit voortvloeiende consequenties;  
h. vaardig in het vertalen van interne auditgegevens naar verbeterplannen; 
i. ervaring met projectmatig werken en een resultaatgerichte werkwijze;  
j. kennis van zorgsystemen in het primair onderwijs; 
k. kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan directeur-bestuurder; 
l. is in staat om te gaan met tegengestelde belangen en onder tijdsdruk te werken; 
m. goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid. 
  

Opleiding  

Hbo/academisch niveau, bij voorkeur Onderwijskunde. 



CONCEPT FUNCTIEBESCHRIJVING ORTHOPEDAGOOG / SCHOOLPSYCHOLOOG(FUWA)  
  
  
1.  Functie-informatie   
  
Functienaam Orthopedagoog/schoolpsycholoog   
  
Salarisschaal 11   
  
Werkterrein Onderwijsproces -> Onderwijsbegeleiding  
   
Activiteiten Begeleiden, behandelen en verrichten van onderzoek  
  
  
  
2.  Context   
  
De werkzaamheden worden verricht op meerdere reguliere basisscholen. 
  
De orthopedagoog/schoolpsycholoog ontwikkelt het beleid met betrekking tot passend onderwijs. 
Daarnaast brengt de orthopedagoog/schoolpsycholoog de onderwijsbehoefte van de leerling in beeld 
door het verrichten van onderzoek (psychodiagnostisch en orthodidactisch) en observaties. Verder 
worden er in samenspraak met ouders en school adviezen gegeven aan de school om aan deze 
onderwijsbehoefte te kunnen voldoen. De orthopedagoog neemt deel aan professionalisering. 
   
De orthopedagoog maakt deel uit van  het zorgteam van Stichting Op Kop. 
De orthopedagoog valt rechtsreeks onder de directeur-bestuurder van Stichting Op Kop. 
 
2.  Werkzaamheden   
  
1. Beleidsontwikkeling met betrekking tot het vormgeven van of het zoeken naar een passende 
onderwijsplaats voor alle leerlingen:  

 adviseert het (bovenschools) management inzake de ontwikkeling van het beleid op het   
vakgebied en op het gebied van leerlingenzorg;   

 verricht onderzoeken en levert bijdragen aan het ontwikkelen van beleid op bovenschools 
niveau t.a.v. passend onderwijs en m.b.t. de onderwijsbehoefte van de leerling  

 levert bijdragen aan het ontwikkelen en actualiseren van een visie omtrent de doelstellingen 
en functie van dit beleid binnen de school/de stichting, rekening houdend met positie, functie 
en doelstelling van de diverse andere disciplines binnen de school/de stichting   

 neemt (indien van belang of op afroep) deel aan teamvergaderingen/ werkgroepen/ 
netwerken en draagt vanuit de eigen invalshoek bij aan het  tot stand komen van het 
ondersteuningsplan, schooljaarplan/ bestuurlijk jaarplan en de pedagogische en/of 
didactische aanpak van de leerlingen;   

 brengt het eigen specialisme in in multidisciplinair verband.   
  
2. Psychodiagnostisch en orthodidactisch onderzoek gericht op het in kaart brengen van de 
onderwijsbehoefte, het optimaliseren van het onderwijs aan de leerling en/of het zoeken naar een 
passende plek:  

 voert op elke school waar hij/zij de orthopedagoog/schoolpsycholoog is minimaal vier maal 
per jaar gesprekken met ouders, leerkrachten en intern begeleider volgens handelingsgerichte 
procesdiagnostiek (HGPD);  



 neemt het leerlingdossier door en analyseert gegevens van externe deskundigen, na 
toestemming van ouders;   

 onderhoudt contacten met de ouders/opvoeders ter verkrijging van een persoonbeeld van 
de leerling, de vorderingen en gedragingen van de leerling in de thuissituatie en adviseert over 
de behandeling/ begeleiding van de leerling;   

 observeert de leerlingen individueel en in groepsverband;   
 verricht diagnostisch onderzoek, neemt tests af en analyseert de testresultaten ten behoeve 

van advisering, behandeling, begeleiding;   
 maakt verslagen van het psychodiagnostisch onderzoek ten behoeve van de bespreking met 

de ouders en de school alsmede voor de dossiervorming van de leerling;   
 ondersteunt de intern begeleider bij het opstellen van een ontwikkelingsperspectief (OPP) 

en/of handelingplan van leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte;  
 kent de sociale kaart en verwijst en begeleidt ouders van leerlingen met een specifieke 

onderwijsbehoefte indien nodig naar externe  instellingen voor nader psychiatrisch onderzoek 
en hulpverlening;   

 adviseert het onderwijsteam over individueel of groepsgerichte aanpak van de leerlingen;   
 geeft thematische voorlichting aan leerlingen en medewerkers over de ontwikkeling van 

kinderen in de onderwijscontext. 
  
 3. Professionalisering.   

 houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig uit;   
 neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten en participeert in o.a. collegiale 

consultatie;   
 houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op het vakgebied en bestudeert relevante   

vakliteratuur.   
  

  
3.  Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden   
  

 beslist bij/over het ontwikkelen van beleid op school- en / of bovenschools niveau, het 
verrichten van diagnostisch onderzoek, afnemen van tests en het analyseren van de 
testresultaten ten behoeve van advisering, behandeling en begeleiding; 

 neemt deel aan professionaliseringsactiviteiten; 
 kader: de onderwijs wet- en regelgeving, kerndoelen, leer- en opvoedingsdoelen en   

beleidslijnen van de school/ stichting; 
 verantwoording: aan de directeur-bestuurder en in schoolspecifieke zaken aan het 

management van de school over het ontwikkelde beleid met betrekking  tot plaatsing van 
leerlingen, het psychodiagnostisch en orthodidactisch onderzoek gericht op passend 
onderwijs en de onderwijsbehoefte van de leerling.   

  
  
4.  Kennis en vaardigheden   
  

 brede theoretische kennis van (de ontwikkelingen op) het vakgebied van   
orthopedagogiek/orthodidactiek en het algemene terrein van de leerlingbegeleiding;  

 kennis van de gedragspatronen (o.a. diverse culturele achtergronden) van de leerling(en);  
 kennis van het samenwerkingsverband, de zorgstructuur van de scholen en de sociale kaart in 

de regio; 
 inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de scholen;  



 vaardigheid in het analyseren van problemen (in termen van kansen en bedreigingen) en het 
zoeken naar passende oplossingen; 

 vaardigheid in het onderzoeken en begeleiden van leerlingen;  
 vaardigheid in het adviseren van ouders/opvoeders, het onderwijsteam en het management.   

  
  
  
5.  Contacten   
  

 met leerlingen in het kader van de uitvoering van onderzoek met als doel de 
onderwijsbehoeften van de leerling in kaart te brengen; 

 met ouders/verzorgers tijdens de handelingsgerichte procesdiagnostiekgesprekken en/of over 
de uitslag van onderzoeken, de daaruit voortvloeiende handelingsgerichte adviezen  

 met het onderwijsteam over de individueel of groepsgerichte aanpak van de leerlingen om af 
te stemmen, te begeleiden en hen te adviseren; 

 met externe deskundigen waarnaar verwezen wordt over gegevens, na toestemming ouders, 
met betrekking tot de leerling om af te stemmen en te adviseren; 

 met collega’s uit het zorgteam voor overleg en afstemming; 
 met vakgenoten, specialisten en andere deskundigen over gedragsvraagstukken en/of 

de  behaalde resultaten om tot evaluatie te komen.   
  

 


