
 

 

 

Het Axia College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs, waar we passend onderwijs 

bieden op het voor de leerling hoogst haalbare niveau; vmbo b/k, mavo, havo en vwo. Axia betekent 

van waarde.  Op het Axia College staan de kwaliteiten van de leerling centraal; het is een gewone 

school waar je je diploma kunt halen, maar ook een speciale school, waar rekening wordt gehouden 

met de extra ondersteuning die onze leerlingen nodig hebben.  

 

Het Axia College heeft 3 locaties.  

Voor onze locatie Utrechtseweg (onderbouw  mavo, havo, vwo) hebben wij op korte termijn, maar 

uiterlijk per 1 maart een vacature voor: 

Orthopedagoog m/v 
(0,4  fte) 

 
Het gaat in eerste instantie om een tijdelijke aanstelling met kans op een vast dienstverband. De 
vacature is ontstaan vanwege het onderbrengen van het derde leerjaar havo/vwo op onze locatie. 
 

Over ons 

Het team bestaat uit betrokken en bekwame collega’s, die voor elkaar klaarstaan en dagelijks het 

onderwijs verzorgen aan ruim 130 leerlingen met uiteenlopende ondersteuningsbehoeften. Op onze 

locatie wordt er onderwijs gegeven aan de eerste twee leerjaren mavo en de eerste drie 

leerjaren/havo/vwo. De school is volop in ontwikkeling op het gebied van onderwijsvernieuwing.  Wij 

zoeken dan ook mensen die samen met ons de school naar een hoger niveau kunnen tillen. 

 

Functie 

Van de nieuw te benoemen orthopedagoog (m/v) verwachten we naast een afgeronde opleiding een 

flinke dosis doorzettingsvermogen om samen met onze andere orthopedagoog en met hulp van de 

rest van het team de spil te zijn in de leerlingenzorg van het Axia College.  

- Je maakt deel uit van de ‘Commissie voor de Begeleiding’ binnen de school en werkt daarin 

nauw samen met de zorgcoördinator en afdelingsleider.  

- Je draagt bij aan de professionalisering van de school, zodanig dat dit leidt tot de juiste 

plaatsing en ontwikkeling van onze leerlingen.  

- Daarnaast ondersteun en adviseer je docenten en mentoren in het uitvoeren van het 

ontwikkelingperspectiefplan van de leerling.  

- Je ondersteunt leerlingen, hebt contact met ouders/verzorgers en hulpverlenende instanties.  

- Zondig voer je intelligentieonderzoek en/of handelingsgericht (screenend) 

persoonlijkheidsonderzoek uit.  

- Je neemt deel aan zowel de binnenschoolse als bovenschoolse zorgoverleggen en je bent in 

staat mee te denken over vaak complexe ontwikkelingsproblematiek van onze leerlingen. Je 

weet hoe je hiermee om moet  gaan omdat jouw hart bij het (speciaal) onderwijs ligt. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Profiel 

De nieuwe collega die wij zoeken….: 

- heeft een afgeronde opleiding orthopedagogiek, een diagnostiekaantekening is een pré; 

- heeft relevante ervaring in het onderwijs met jongeren met complexe 

ontwikkelingsproblematiek.; 

- is een doorzetter, flexibel, enthousiast en staat stevig in zijn schoenen; 

- is communicatief vaardig, weet mensen te verbinden, kan goed samenwerken en kennis 

overdragen; 

- stelt In de hectiek van het werkveld de juiste prioriteiten en is in staat innovatief te denken; 

- is proactief, reflecterend en heeft humor. 

 

Onze school valt onder Stichting Onderwijsgroep Amersfoort. De Onderwijsgroep voert een 

vooruitstrevend en aantrekkelijk ontwikkelings- en beloningsbeleid. Binnen onze school liggen er veel 

mogelijkheden je verder te ontwikkelen. De inschaling vindt plaats in salarisschaal 11 van de cao-PO. 

 
Ben je enthousiast, stuur dan uiterlijk 27 januari 2020 je sollicitatiebrief met CV naar Jasper van 
Zandwijk, afdelingsleider onderbouw mavo, havo, vwo (e-mail: j.vanzandwijk@axiacollege.nl ). Voor 
meer informatie kun je contact opnemen met Jasper van Zandwijk via 033-4892020 (optie 2) of  
06-46844327 of even kijken op www.axiacollege.nl. De sollicitatiegesprekken staan gepland op 
donderdagmiddag 30 januari 2020.  
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