
 
 

 

Taalbrug Junior geeft onderwijs op drie locaties (Eindhoven, Helmond en Venlo) en werkt als één school voor 

speciaal onderwijs en specifieke ondersteuning in de regio Zuidoost Brabant en Noord Limburg. 

Onze doelgroep zijn leerlingen van 4–12 jaar met een auditieve en/of communicatieve beperking. 

Taalbrug Junior is een onderdeel van de instelling Vitus Zuid, waartoe ook behoren Taalbrug College in 

Eindhoven en de Mgr. Hanssen in Hoensbroek en Roermond. Taalbrug Junior is voor locatie Eindhoven op zoek 

naar een collega in de functie van 

Gedragswetenschapper (parttime/fulltime) 

(met uitzicht op een vaste aanstelling) 

 

Wij zoeken een collega die: 

 

 bekend is met de doelgroep cluster 2 

 zich wil verdiepen in het onderwijs op Taalbrug Junior 

 een (nieuwe) uitdaging zoekt in het speciaal onderwijs; 

 goede communicatieve eigenschappen heeft; 

 over invoelingsvermogen en sociale vaardigheden beschikt; 

 collegiaal kan samenwerken in een multidisciplinair team; 

 stressbestendig is en efficiënt kan werken in een dynamische omgeving. 

Taken 

 Het verrichten van psycho-diagnostisch onderzoek 

 Het verrichten van handelingsgerichte diagnostiek 

 Het begeleiden bij de uitvoering van de handelingsplannen 

 Opstellen en bijstellen van evaluaties en OPP’s 

 Coaching en advisering van collega’s op het gebied van pedagogisch handelen 

 Deelname aan werkgroepen voor onderwijsontwikkeling 

 Beleidsontwikkeling en -uitvoering op het vakgebied en op het gebied van leerlingenzorg 
 

Functie-eisen 

 Een academische opleiding als orthopedagoog/psycholoog en in het bezit van een basisaantekening 
diagnostiek  

 Affiniteit met het onderwijs aan kinderen met auditieve en communicatieve beperkingen 

 Ervaring in het analyseren van leerprocessen van kinderen vanuit neuropsychologisch standpunt 

 Vaardigheden in het adviseren van ouders, opvoeders, commissie leerlingenzorg en het management 

 Vaardigheden in het analyseren van leer-, gedrags- of sociaal emotionele problemen en zoeken naar 
passende oplossingen 

Informatie: 

Salaris conform CAO PO schaal 12 OOP 

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Jolanda van Renterghem (directie-lid) 040-

7900090 / 06-41134753 

Reageren kan tot 14 januari 2022. De gesprekken vinden plaats in de week van 17 januari. 

U kunt uw brief voorzien van CV sturen naar administratie@taalbrugjunior.nl 


