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Functienaam  Gedragswetenschapper  
Organisatie  De Waterlelie 
Onderdeel  OOP 
Salarisschaal   11 
Indelingsniveau Vb 
FUWASYS-advies 11 – Vb  
Werkterrein Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs aan leerlingen met 

functiebeperkingen (LZK- epilepsie en verbrede toelating ZMLK, LG en MG) 
Activiteiten Voorbereiden, uitvoeren, verslaan en nabespreken van psychologisch 

onderzoek. 
Adviseren, ondersteunen en ontwikkelen 

Kenmerkscores 44343 43334 43 43 
Somscore  49 
Uitvoerder  VBS, VvE 
Datum   06-10-2016 
FUWASYS-versie 2006.1.51 
 

Context  
De werkzaamheden worden uitgevoerd als gedragswetenschapper van De Waterlelie, deel uitmakend  
van SEIN. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een onderwijsafdeling en /of binnen een AB-
regio van De Waterlelie. 
De Waterlelie is een onderwijs- en expertisecentrum voor (voortgezet) speciaal onderwijs voor 
leerlingen bij wie epilepsie is vastgesteld dan wel vermoed in samenhang met een onderwijsbeperking. 
Bovendien kunnen leerlingen geplaatst worden waarbij handelingsverlegenheid bestaat die gebaseerd 
is op medisch/neurologische en onderwijskundige gronden.  
De gedragswetenschapper ressorteert hiërarchisch onder de clustermanager onderwijs. De 
gedragswetenschapper is draagt zorg voor beleidsontwikkeling m.b.t. plaatsing van leerlingen, verricht  
diagnostisch onderzoek, ondersteunt ouders en leerkrachten en levert een bijdrage aan het in stand 
houden, verder ontwikkelen en delen van de aanwezige expertise. 
De gedragswetenschapper maakt deel uit  van de Commissie van Leerling zorg (CLZ),de Commissie van 
Begeleiding (CVB), schoolontwikkelplancommissie (SOP) en de vakgroep gedragswetenschappers. 
 

Werkzaamheden  
1. Beleidsontwikkeling met betrekking tot plaatsing van leerlingen. 
• adviseert het management inzake de ontwikkeling van het beleid op het vakgebied en op het 

gebied van leerlingenzorg; 
• verricht onderzoeken en ontwikkelt het beleid op schoolniveau; 
• draagt bij aan het ontwikkelen en actualiseren van een visie omtrent de doelstellingen en functie 

van dit beleid binnen de school, rekening houdend met positie, functie en doelstelling van de 
diverse andere disciplines binnen de school; 

• neemt deel aan teamvergaderingen en draagt vanuit de eigen invalshoek bij aan het tot stand 
komen van het schoolplan en de orthopedagogische en/of orthodidactische aanpak van de 
leerlingen; 

• is richtinggevend in de expertiseontwikkeling; 
• brengt het eigen specialisme in multidisciplinair verband; 
• maakt van verslagen met betrekking tot toelaatbaarheidsverklaringen voor leerlingen. 
 
2. (neuro) psychologisch onderzoek van leerlingen.  
• inventariseert en beoordeelt psychologische gegevens van leerlingen; 
• neemt testen af en verricht observatie in afstemming met de psychodiagnostisch werkers; 
• interpreteert resultaten van het psychologisch onderzoek en geeft deze weer in een psychologisch 

rapport; 
• bespreekt uitkomsten van onderzoek met ouders en begeleiders; 
• draagt zorg voor de psychologische gegevens in het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) van de 

leerling; 
• maakt verslagen met betrekking tot (her) indicatie van leerlingen. 
 
3. Ondersteuning leerkrachten en ouders. 
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• neemt deel aan besprekingen van leerlingen in de Commissie Leerlingenzorg (CLZ) en/of 
Commissie van Begeleiding CVB; 

• stelt mede het OPP op als lid van de CVB; 
• zorgt voor goede handelingsadviezen naar leerkrachten; 
• beantwoordt specifieke vragen met betrekking tot onderwijsleerprocessen bij individuele 

leerlingen; 
• beantwoordt specifieke hulpvragen van ouders. 
 
4. Bijdrage aan de ontwikkeling van het vakgebied en het onderwijs. 
• adviseert over orthopedagogische aanpak; 
• coacht en ondersteunt leerkrachten bij de opvang van leerlingen met specifieke behoeften; 
• begeleidt stagiaires psychologie en orthopedagogie; 
• neemt deel aan school- en afdelingsoverleg en professionaliseringsactiviteiten; 
• houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen op het vakgebied en zorgt voor professionele 

ontwikkeling; 
• neemt deel aan werkgroepen en commissies voor wat betreft het in stand houden, verder 

ontwikkelen en delen van de aanwezige expertise. 
 

Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden  
-Beslist bij/over: het ontwikkelen van beleid op schoolniveau, het verrichten van diagnostisch 
onderzoek, het afnemen van tests en het analyseren van de testresultaten ten behoeve van advisering 
en behandeling en het deelnemen aan professionalisering activiteiten. 
-Kader: de beroepscode, samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving en/of specifiek 
geformuleerde beleidslijnen. 
-Verantwoording: aan de clustermanager onderwijs over het ontwikkelde beleid met betrekking tot 
plaatsing van leerlingen, het psychologisch en orthodidactisch onderzoek gericht op plaatsing van 
leerlingen in de school en van deelname aan professionalisering.  
 

Kennis en vaardigheden  
• kennis en inzicht in ontwikkelingen inzake het speciaal onderwijs en de (V)SO kwaliteitsagenda 

Passend Onderwijs; 
• brede theoretische kennis en vaardigheid op het gebied van diagnostiek en 

ontwikkelingspsychologie, orthodidactiek; 
• kennis van de gedragspatronen (o.a. diverse culturele achtergronden), leer- en gedragsproblemen 

van de leerling(en); 
• inzicht in taakstelling, organisatie en werkwijze van de instelling; 
• inzicht in de zorgstructuur van het speciaal en regulier onderwijs voor leerlingen met 

functiebeperkingen; 
• vaardigheid in het samenwerken in een multidisciplinair team; 
• vaardigheid in het adviseren van ouders/opvoeders, het onderwijsteam en het management; 
• communicatie- en adviesvaardigheden. 
 

Contacten  
De gedragswetenschapper onderhoudt contacten met: 
• De clustermanagers, de teamleiders en de coördinatoren leerlingzorg, de psychodiagnostisch 

werker, vakgenoten en overige teamleden; 
• Leerlingen om diagnoses te stellen; 
• Ouders/verzorgers over de resultaten van onderzoeken, de daaruit voortvloeiende adviezen en de 

uitwerking ervan naar handelingsplannen, waarbij van emotionele weerstand sprake kan zijn; 
• Het onderwijsteam over de individueel of groepsgerichte aanpak van de leerlingen om af te 

stemmen en hen te adviseren; 
• Met collegae, vakgenoten, specialisten en andere deskundigen over gedragsvraagstukken en/of de 

behaalde resultaten om tot evaluatie te komen. 
 
Functie-eisen 
• Afgeronde studie t.a.v. het vakgebied; 
• Erkende psychodiagnostische bevoegdheid; 
• WO werk- en denkniveau. 
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