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Contactpersoon Jonge Kind 

Om ons team compleet te maken zijn wij op zoek naar  

Een enthousiaste orthopedagoog met kennis en affiniteit over het jonge kind 

Omvang van 0,6 fte (uitbreiding behoort tot de mogelijkheid) met ingang 

van z.s.m.  

Context 

 

Voor elk jong kind met specifieke onderwijsbehoefte vanuit een (specialistische) voorschoolse 

voorziening willen we een passende onderwijsplek vinden. In elk platform binnen Stromenland 

starten we met een Contactpersoon Jonge Kind. Alle vragen vanuit speciale en reguliere 

voorschoolse voorzieningen komen bij jou binnen. Door de grote variëteit aan casussen beoordeel jij 

als orthopedagoog als eerste wat je zelf kan oppakken en wat je wegzet bij één van de Jonge Kind 

Specialisten.  

Je bent hierbij de regisseur en verbindende factor om alle betrokkenen in dit proces bij elkaar te 

brengen en de leerling op de juiste plek te krijgen. Alles wat hier eventueel bij hoort zoals 

observeren, informatie verzamelen bij de voorschoolse voorziening en ouders, adviseren en in 

gesprek gaan met scholen hoort bij de uitvoering van deze functie.  

Stromenland streeft er naar zoveel mogelijk leerlingen verantwoord een plek te geven in het regulier 

onderwijs.  

Deze inclusieve mindset past bij jou als orthopedagoog, de afwisseling van aan de slag gaan in de 

praktijk met voorschoolse voorzieningen, ouders, scholen en adviezen schrijven omarm je, doordat je 

goed overzicht kan houden. De combinatie van taken past bij jou. 

 

Wat ga jij doen? 

Contactpersoon Jonge Kind 

• Eerste aanspreekpunt voor alle voorschoolse voorzieningen en overige betrokken partijen 

• Sparring partner voor jonge kind specialisten 

• Geeft eerste deskundige advies t.b.v. een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) waar nodig 

• Beoordeelt aanvragen van voorschoolse voorzieningen om deze door te zetten binnen team 
of zelf op te pakken  
 

Functie eisen contactpersoon JK 

• Afgeronde universitaire opleiding orthopedagogiek 

• Affiniteit/werkervaring met het jonge kind 
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Procedure 

Enthousiast? Stuur dan z.s.m. maar uiterlijk 30 maart 2023 je motivatie en cv naar 
s.schuit@stromenland.nl  
De gesprekken worden gehouden op 6 en 7 april 2023.  
 
Heb je vragen over de vacature, neem dan gerust contact op: 
Henriët Rosman (SWV Stromenland passend onderwijs, platformcoördinator GHUM). Per mail 
h.rosman@stromenland.nl of telefoon (06 22854842). 
 
Ken je iemand die er wellicht belangstelling voor heeft, laat die het hem of haar dan zeker weten 

mailto:s.schuit@stromenland.nl
mailto:h.rosman@stromenland.nl

