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Functiebeschrijving 
Gedragswetenschapper 

 
Context 
De werkzaamheden worden uitgevoerd als gedragswetenschapper binnen het werkveld 
onderwijs van De Waterlelie, deel uitmakend van SEIN (Stichting Epilepsie Instellingen 
Nederland).  
De Waterlelie is een onderwijs- en expertisecentrum voor (voortgezet) speciaal onderwijs 
voor leerlingen bij wie epilepsie is vastgesteld, dan wel wordt vermoed in samenhang met 
een onderwijsbeperking. Bovendien kunnen leerlingen geplaatst worden waarbij 
handelingsverlegenheid bestaat, die gebaseerd is op medisch/neurologische en 
onderwijskundige gronden.   
  
De Raad van Bestuur van de SEIN vormt het bevoegd gezag van De Waterlelie. De directeur 
heeft de algehele leiding over De Waterlelie. De directeur is verantwoordelijk voor de 
beleidsontwikkeling van De Waterlelie en geeft leiding aan de stafafdeling en het 
managementteam (MT). De gedragswetenschapper ressorteert hiërarchisch onder de 
adjunct-directeuren SO en/of VSO.   
  
De gedragswetenschapper is - in afstemming met de adjunct-directeur(en) - belast met 
de ontwikkeling van het orthopedagogische leerlingzorgbeleid, de begeleiding en 
coaching van leerkrachten en andere professionals in hun professionele ontwikkeling en 
handelingsbekwaamheid m.b.t. orthopedagogische leerlingzorg binnen de 
onderwijscyclus, de coördinatie en uitvoering van activiteiten m.b.t. de individuele 
orthopedagogische leerlingzorg. Het leerlingzorgbeleid richt zich met name op sociaal-
emotioneel gebied en gedrag, en op het effect van medische 
syndromen, kinderpsychiatrische stoornissen en het hebben van een verstandelijke 
beperking op sociaal-emotioneel gebied, leren en gedrag. De gedragswetenschapper 
maakt deel uit van de Commissie van Begeleiding (CVB), de commissie van leerling- zorg 
(CLZ) en de vakgroep gedragswetenschappers. Ook participeert de gedragswetenschapper 
op basis van orthopedagogische expertise in één of meer expertteams en in inhoudelijke 
overleggen.  
 
Werkzaamheden  
1. Beleidsontwikkeling ten aanzien van psychosociale aspecten van het onderwijs  



• ontwikkelt een visie omtrent de doelstellingen en functie van het beleid op het 
vakgebied;  

• ontwikkelt op basis van deze visie een meerjarenbeleid en adviseert het 
management op dit gebied;  

• verricht, volgt en beoordeelt periodiek evidence-based onderzoek binnen het 
vakgebied ter ondersteuning en versterking van het primaire proces;   

• volgt en beoordeelt wetenschappelijk onderzoek binnen het vakgebied ter 
ondersteuning van het beleid en de advisering;  

• ontwikkelt methoden en technieken op het gebied van pedagogisch en/of 
didactisch handelen ten behoeve van de (nieuwe) doelgroepen;  

• toetst en evalueert de naleving van (beleids)kaders, richtlijnen en afspraken, 
signaleert risico’s, verbeter- en/of knelpunten en verricht onderzoek naar 
alternatieven;  

• zorgt voor de afstemming/integratie van de leerlingzorg met onder meer de 
leden van de CVB en CLZ en heeft een actieve rol bij de implementatie van het 
beleid;  

• draagt bij aan het tot stand komen van het schoolplan, jaarplan, 
onderwijsprofiel en schoolgids en evalueert deze mede ten behoeve van het 
jaarverslag;  

• brengt het eigen specialisme in multidisciplinair verband in;  
• treedt bij beleidswijzigingen, vernieuwingen en verbeteringen in de 

orthopedagogische aspecten van leerlingzorg op als aanspreekpunt.   
  
2.     Begeleiding en coaching van leerkrachten en OOP in hun professionele ontwikkeling 
in het orthopedagogisch handelen  

• observeert regelmatig in de klassen ten behoeve van het adviseren van het 
klassenteam over handelingsadviezen en orthopedagogische aanpak voor 
individuele leerlingen en in groepsverband;  

• beantwoordt specifieke vragen met betrekking tot onderwijsleerprocessen op 
het vakgebied bij individuele leerlingen;  

• coacht en ondersteunt leerkrachten en OOP bij de opvang van leerlingen met 
specifieke behoeften;  

• coacht en ondersteunt leerkrachten in gesprekken met leerlingen, 
ouders/verzorgers, begeleiders en externe organisaties;  

• inventariseert de ontwikkelbehoefte van leerkrachten en OOP, signaleert 
handelingsverlegenheid en verzorgt (mede) de her- en bijscholing van leraren 
en OOP op het vakgebied;  

• bewaakt mede het naleven van de onderwijscyclus;   
• begeleidt en coacht leerkrachten bij het invoeren van nieuwe ontwikkelingen op 

het vakgebied;  
• activeert en begeleidt intervisie tussen leerkrachten (en OOP);  
• werkt nieuwe GW-collega’s in en levert een bijdrage aan het inwerken van 

nieuwe leerkrachten.  
  



3. Coördinatie en uitvoering van activiteiten (individuele) 
orthopedagogische leerlingzorg (binnen de onderwijscyclus)  

• is als CVB-lid (mede)verantwoordelijk voor de plaatsing van leerlingen op 
school en in de juiste groep;   

• begeleidt de instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen en geeft 
adviezen hiertoe;   

• voert observaties uit binnen de huidige setting behoort tot de mogelijkheden, 
analyseert medische, psychologische en therapeutische gegevens en gegevens 
van toeleveringsscholen, na toestemming ouders, en bepaalt op basis hiervan 
de ondersteuningsbehoeften van de (aangemelde) leerling in 
het ontwikkelingsperspectief (OPP);  

• organiseert en bereidt de bespreking voor de leerlingbesprekingen voor, op 
basis van een hulpvraag, is hierbij voorzitter en levert een inhoudelijke 
bijdrage, legt het plan/de afspraken vast en monitort het nakomen van de 
afspraken, evalueert deze en stelt en zo nodig bij;  

• stelt een handelings-/ signaleringsplan op voor de begeleiding van leerlingen 
met een specifieke hulpvraag op het vakgebied en bespreekt dit met de 
leerkrachten en OOP, ziet toe op de uitvoering ervan, zorgt voor evaluatie na 
4-6 weken en bijstelling van het plan;  

• draagt zorg voor het opstellen en actualiseren van het OPP, zorgt voor 
afstemming met andere disciplines en ziet toe op de uitvoering en evaluatie;  

• organiseert en bereidt de pedagogische groepsbesprekingen voor, is 
voorzitter, levert een inhoudelijke bijdrage en ziet toe op de uitvoering van de 
gemaakte afspraken en evt. bijstelling en de evaluatie hiervan;  

• adviseert de klassenteams en OOP over individueel of groepsgerichte 
gedragsaanpak van de leerlingen;  

• draagt mede zorg voor het aanvragen van toelaatbaarheidsverklaringen (TLV-
aanvragen), schrijft de deskundigenverklaringen ten behoeve van de TLV-
aanvragen en is verantwoordelijk voor de inhoud;  

• analyseert het leerlingvolgsysteem op het vakgebied en bespreekt de resultaten 
en consequenties daarvan met het MT, de Coördinator Leerlingzorg en de 
klassenteams;  

• stelt naar aanleiding hiervan een schoolbrede trendanalyse op en initieert 
verbeter-/ontwikkeldoelen hiertoe;  

• ziet toe op het adequaat handelen met- en registratie in het 
leerlingvolgsysteem;  

• documenteert werkzaamheden in het kader van de 
orthopedagogische leerlingzorg volgens de geldende werkafspraken;  

• coördineert de invoering van nieuwe methoden en werkvormen vanuit het 
vakgebied;  

• beantwoordt specifieke hulpvragen van en geeft voorlichting en advies aan 
ouders/verzorgers en leerlingen over sociaal emotionele thema’s;  

• voert gesprekken met partijen (ouders, SWV, Sein, hulpverleningsinstanties, 
e.d.) wanneer er sprake is van tegenstrijdige belangen, met het doel 



overeenstemming te krijgen over het belang van de leerling en zo tot een 
oplossing te komen;  

• pleegt interventies, adviseert en handelt bij crisissituaties in de school.  
  
4. (Neuro) psychologisch onderzoek van leerlingen  

• inventariseert en beoordeelt psychologische gegevens van leerlingen bij 
toelating en begeleiding op school;  

• analyseert psychodiagnostisch onderzoek;  
• bepaalt de inhoud van psychodiagnostisch onderzoek (testen, toetsen, 

observaties en/of dynamische assessments), en draagt zorg dat de 
psychodiagnostisch werker (een deel van) het onderzoek uitvoert;  

• interpreteert resultaten van het psychologisch onderzoek en geeft deze weer in 
een psychologisch rapport;  

• geeft handelingsgerichte adviezen voor de begeleiding van onderzochte 
leerlingen en verwijst zo nodig door voor specifieke behandeling;  

• bespreekt de resultaten van het onderzoek met ouders/verzorgers/ (evt. de 
leerling) en het betreffende klassenteam en indien nodig overige bij de leerling 
betrokken medewerkers.  

  
5. Professionalisering: bijdrage aan de ontwikkeling van het vakgebied en 
professionalisering van het team  

• houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en zich op de hoogte 
van relevante ontwikkelingen op het vakgebied, door deel te nemen aan 
scholings- en ontwikkelingsactiviteiten, collegiale consultatie en het 
bestuderen van vakliteratuur;  

• informeert het team over bovenstaande en levert door relevante 
kennisoverdracht een bijdrage aan hun professionele ontwikkeling;  

• initieert, neemt deel aan en heeft een inhoudelijke bijdrage aan school-, 
afdelings- en inhoudelijk overleg en professionaliseringsactiviteiten binnen de 
school;  

• heeft een voortrekkersrol in expertteams bij het ontwikkelen en delen van 
expertise op het gebied van epilepsie, leren en gedrag;   

• begeleidt stagiaires psychologie en orthopedagogiek.  
  
Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
Beslist bij/over: het ontwikkelen van het (meerjaren) beleid op ten aanzien van 
psychosociale aspecten van het onderwijs op schoolniveau (Waterleliebreed), het adviseren 
over en het ontwikkelen van beleid op het vakgebied en op het gebied van 
onderwijsondersteuning, het bieden van handelingsgerichte ondersteuning en begeleiding 
aan leerkrachten en OOP op het gebied van orthopedagogische bekwaamheid, het inzetten 
en analyseren van psychologisch en psychodiagnostisch onderzoek en het op peil houden 
van de voor het beroep vereiste bekwaamheden.  
Kader: de beroepscode, samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving 
en/of specifiek geformuleerde beleidslijnen.  



Verantwoording: aan de adjunct-directeur SO/VSO over de orthopedagogische 
bruikbaarheid van de beleidsontwikkeling, de orthopedagogische begeleiding en 
ondersteuning aan leerkrachten en OOP, het psychodiagnostisch onderzoek, de 
leerlingbegeleiding en deelname aan professionalisering.   
 
Kennis en vaardigheden 

• kennis en inzicht in ontwikkelingen inzake het speciaal onderwijs, de (V)SO 
kwaliteitsagenda Passend Onderwijs, het vakgebied en de 
orthopedagogische leerlingbegeleiding;  

• brede theoretische kennis (en toepassing ervan) op het gebied van diagnostiek, 
ontwikkelingspsychologie, orthopedagogiek, psychopathologie en psychische 
stoornissen;  

• kennis van de leer- en gedragsproblemen van leerlingen met o.a. diverse 
culturele achtergronden, epilepsie- en medische syndromen, verstandelijke 
beperking, e.d.;  

• inzicht in de organisatie, taakstelling, werkwijze en orthopedagogisch concept 
van het werkveld onderwijs, dan wel het werkveld OASE;  

• kennis van handelingsgerichte diagnostiek in combinatie met handelings-, 
opbrengst- en oplossingsgericht werken;  

• inzicht in de zorgstructuur van het speciaal en regulier onderwijs voor 
leerlingen met functiebeperkingen;  

• vaardig in het analyseren van bevindingen;  
• vaardig in het opstellen van handelingsplannen voor sociaal-emotionele 

problematieken;  
• vaardig in het samenwerken in een multidisciplinair team;  
• vaardig in het opbouwen en onderhouden van een vertrouwensrelatie;  
• vaardig in het adviseren aan ouders/verzorgers, de schoolleiding, het 

onderwijsteam en andere deskundigen;  
• vaardig in het samenwerken, ook bij tegenstijdige belangen;  
• goede communicatieve en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;  
• reflecteert op eigen ervaringen en op veranderingen in het onderwijs en de 

doelgroep en komt op basis daarvan tot nieuwe ideeën.  
 

Contacten 
• met de leidinggevenden, coördinatoren leerlingzorg, psychodiagnostisch 

werker, vakgenoten en teamleden over ontwikkeling van beleid op het 
vakgebied om informatie uit te wisselen en tot afstemming te komen;  

• met het onderwijsteam over de individuele of groepsgerichte 
orthopedagogische aanpak van de leerlingen en om af te stemmen en hen te 
adviseren;  

• met betrokken professionals over de bevindingen van observaties en 
onderzoek en het doen van handelingssuggesties naar aanleiding hiervan;  

• met leerlingen over de bevindingen van observaties en onderzoek en hen 
begeleiden door inzicht gevende gesprekken;  



• ouders/verzorgers over de resultaten van onderzoeken, de daaruit 
voortvloeiende adviezen en de uitwerking ervan naar handelingsplannen, 
waarbij van emotionele weerstand sprake kan zijn; als ook om hen te 
informeren over het gedrag van de leerling, te adviseren en de voortgang te 
bespreken;  

• met collegae, vakgenoten, specialisten, andere deskundigen en ketenpartners 
over gedragsvraagstukken bij wederzijdse consultatie, kennisuitwisseling, 
doorverwijzing en afstemming.  

 
Functie-eisen 

• een afgeronde studie ontwikkelingspsychologie, kinder- en jeugdpsychologie, 
neuropsychologie of orthopedagogiek;  

• een erkende psychodiagnostische bevoegdheid;  
• WO werk- en denkniveau.  
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