
 

 
 
 
 
 
Het SWV VO Delflanden is een 
samenwerkingsverband, dat bestaat 
uit 7 schoolbesturen en 16 
schoollocaties voor regulier en 
speciaal voortgezet onderwijs. 
 
Het doel van het SWV VO Delflanden 
is het realiseren van een 
samenhangend geheel van 
onderwijsarrangementen binnen en 
tussen de scholen, het realiseren dat 
zoveel mogelijk van de leerlingen een 
ononderbroken ontwikkelingsproces 
kunnen doormaken en dat leerlingen 
die extra ondersteuning behoeven 
een zo passend mogelijke plaats in 
het onderwijs krijgen. 
 
Het SWV VO Delflanden hecht bij 
haar medewerkers aan drie functie-
overstijgende kernwaarden: 

• Professioneel 

• Partnership 

• Perspectief 
 
Daarnaast bezitten onze 
gedragswetenschapper de volgende  
Functiespecifieke eigenschappen: 
• Initiatief 

• Flexibel gedrag 

• Inzicht 

• Organisatiesensitiviteit 

• Resultaatgerichtheid 

• Visie 
  
 
 
 

Vanwege tijdelijke vervanging is bij het SWV VO Delflanden gedurende 
schooljaar 2022-2023 ruimte voor een enthousiaste: 
 

Gedragswetenschapper m/v 
0,6000 tot 1,000 FTE  

 
Wat ga je doen? 
Je bent op een aantal van de V(S)O-scholen binnen ons 
samenwerkingsverband de eerst aangewezen persoon om bij meer complexe 
casuïstiek op het gebied van onderwijs en zorg, samen met de school, 
ouders, de jongere en netwerkpartners tot passende oplossingen te komen. 
Dit doe je onder meer vanuit jouw rol als critical friend, regievoerder en 
budgetbeheerder.  
Je brengt daarvoor de ondersteuningsbehoeften van leerlingen in kaart door 
het (laten) uitvoeren van diagnostisch onderzoek, onderhoudt contacten met 
betrokkenen binnen de jeugdhulpverlening, levert een bijdrage aan het 
complementeren van het ontwikkelperspectiefplan (OPP), adviseert over 
relevante dossierinformatie en draagt (indien nodig) zorg voor de toeleiding 
naar het vso of maatwerkgerichte onderwijs- en zorgarrangementen buiten 
de school.  
De gedragswetenschapper legt verantwoording af aan de directeur-
bestuurder over het advies, de ondersteuning en de voortgang van de 
complexe casuïstiek en over de effectiviteit van de contacten om gestelde 
doelen te bereiken.   
 
Wie zoeken wij? 
Je hebt brede theoretische kennis van (de ontwikkelingen op) het vakgebied 
van orthopedagogiek/orthodidactiek/psychologie en het algemene terrein 
van de leerlingbegeleiding; 
Je hebt gespecialiseerde kennis op het gebied van psychopathologie, 
psychische stoornissen en ontwikkelingspsychologie; 
Je hebt inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de school; 
Je bent vaardig in het adviseren aan ouders/verzorgers, schoolleiding, leraren 
en andere deskundigen; 
Je bent vaardig in het behandelen van sociaal-emotionele problematieken; 
Je bent communicatief, analytisch, vasthoudend, flexibel, resultaatgericht, 
stressbestendig en kunt vertrouwen wekken.  
 
Wat bieden wij? 
Een leuke, uitdagende baan voor de duur van schooljaar 2022/2023. 
Inschaling conform CAO VO, instapschaal 11, eindschaal 12.  
De mogelijkheid om 3, 4 of 5 dagen per week te werken 
Voor meer specifieke informatie kan je contact opnemen met Trudie 
Klooster, directeur-bestuurder SWV VO Delflanden (tklooster@swvvo-
delft.nl, of telefonisch 015-2855554). 
 
Heb je zin om het team van gedragswetenschappers bij SWV VO Delflanden 
te komen versterken? Maak dan jouw interesse in deze functie kenbaar 
door uiterlijk 30 september 2022 je motivatiebrief en curriculum vitae op te 
sturen naar: info@swvvo-delft.nl, o.v.v. vacature gedragswetenschapper. 
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