
‘Voor elke leerling een nieuw begin’ 
 
 

Vacature orthopedagoog  
 
Heb jij kennis van de ZMOK-doelgroep en kun jij deze kennis vertalen naar begeleiding binnen onze school?  
Ben jij communicatief vaardig en in staat om de verbinding aan te gaan met leerlingen en betrokken partijen? 
Heb jij kennis van groepsprocessen en groepsdynamiek? 
Zie jij een uitdaging in het blijven creëren van mogelijkheden voor de leerlingen?  
 
Dan pas jij binnen ons team! 
 
Wij zoeken een orthopedagoog voor de periode eind oktober 2021 tot medio maart 2022 in verband met het 
verlof van een van onze medewerkers. Als orthopedagoog ben jij verantwoordelijk voor de intake van nieuwe 
leerlingen, van het eerste telefoontje tot en met het begeleiden van de docenten tijdens de start van deze 
leerling. Jij ondersteunt mentoren door het geven van handelingsadviezen en schuift, zo nodig, aan bij 
oudergesprekken en multidisciplinaire overleggen.  
 
 
Contactpersoon voor informatie 
Mirjam Klein Bramel  (personeelszaken)   Tel nr.   06 –  86814970 
Rinneke van den Dool (orthopedagoog) tel nr.  06 – 86830578 
 
Naam en adres 
Sprengen College 
Groteweg 11 
8191 JS  Wapenveld 
 
Niveau en onderwijsaanbod 
vmbo TL, havo, vwo, PRO en Entree 
 
Wie zijn wij? 
Het Sprengen College is een VSO school voor leerlingen met leer- en gedragsproblemen. Wij organiseren 
onderwijs en arbeidstoeleiding aan leerlingen van 12 tot 20 jaar. Naast een specifieke onderwijsvraag hebben 
onze leerlingen ook ondersteuning en hulp nodig bij hun gedrag en persoonlijke ontwikkeling. Wij bieden elke 
leerling een nieuw begin!  
 
Wat bieden wij? 

 Leerlingen met een uitdagende onderwijs- en begeleidingsvraag  

 Een team dat bouwt aan het Ecologisch Didactisch Onderwijsconcept 

 Een uitdagende en betekenisvolle functie, met professioneel handelende collega’s 

 Een fijne, bosrijke werkomgeving in Wapenveld 
 
Soort vacature 
Wtf 0,5 tot 0,7 (met de vrijdag als werkdag) 

Dienstverband 
vervangingsbetrekking 

Sollicitatie 

Uiterlijk 26-09-2021 kunt u uw sollicitatie sturen naar m.kleinbramel@sprengencollege.nl   
T.a.v. Mirjam Klein Bramel 
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